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[Deel LXXXVII]
Inhoud van Deel LXXXVII
Bladz.
ANGSTDROOM, door HÉLÈNE SWARTH 257
AVANT-GARDE THEATER (HET)
174
VAN GASTON BATY, door CORNELIUS
CONIJN, met 2 illustraties
BRIEVEN OP ZEE, door J. SLAUERHOFF 401
BYZANTIJNSE MADONNA'S (DE
24, 98
ONTWIKKELING VAN DE TYPEN
DER), door ELISABETH H.
KOREVAAR-HESSELING, II en III met 22
illustraties
CHASSÉRIAU, THEODORE, door H. 17
VAN LOON, met 3 illustraties
DE DICHTER, door THEUN DE VRIES

329

DE KLUIZENAAR, door JOHAN DE
MOLENAAR

330

DE RUITERS VAN ROME, door A.J.D. 279
VAN OOSTEN
DOBBENBURGH (AART VAN), door 225
W. JOS. DE GRUIJTER, met 8 illustraties
DOOD, door MAUD VAN LOON

128

DROEVE JEUGD, door SIEGFRIED E.
VAN PRAAG

37, 110

DWAZE VRAAG, door J.B. BESANçON 415
EEKMAN (N.), BRIEF AAN EEN
369
VRIEND, door FRANK GERICKE, met 5
illustraties
EEN DAG, door THEUN DE VRIES

35

EEN VROUW VERLANGT NAAR
129
VREUGDE, door JACOB HIEGENTLICH
EENZAAMHEID, door A.
HENDRIKS-KAPPELHOFF

36

GASTHUISRIJM, door AN VELTMAN

136

GELEGENHEIDSGRAFIEK
1
(familieberichten e.d. als voortbrengselen
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van grafische kunst), door JOHAN
SCHWENCKE, met 23 illustraties
GELUK DOOR GEESTKRACHT, door 138
J.F. VAN DEENE
HERFST, door J. SLAUERHOFF

179

HERINNERINGEN AAN EENIGE
244
SCHILDERS TE ANTWERPEN, door
EMMANUEL DE BOM, met 5 illustraties
HET KIND VAN DE STILTE, door G.J. 198
CORBETH
HET LIJKENHUIS VAN
‘VREDE-OORD’, door CAMP DE
BASSCHAERDE

65

HET VROUWENHUIS, door A. VAN
350
HAERSOLTE-VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
II
HUIS ALLEEN, door A.J.D. VAN
OOSTEN

345

JAPANSCHE TOONEEL (HET) VAN
VROEGER EN NU, door CORNELIUS
CONIJN, met 8 illustraties

321

KOELASILI, door J.F. BAER VAN
HEMMERSWEIL,

180, 259

KRONIEK

67, 139, 211, 283, 355, 427

MENDELSSOHN BARTHOLDY (UIT 90
HET LEVEN VAN FELIX), door H.F.
KERNKAMP, met 9 illustraties
NACHT, door W. HESSELS

258

NIEUWE LOOT (EEN) AAN EEN
OUDEN STAM, door Dr. W.F.
STUTTERHEIM, met 6 illustraties

391

NOOD, door A. HENDRIKS-KAPPELHOFF 354
OCHTENDNEVEL, door PETER VAN
STEEN, I-III

331

PERMEKE (CONSTANT), door URBAIN 297
VAN DE VOORDE, met 9 illustraties
PIANOLES, door JOHAN DE MOLENAAR 402
SCHAEPHERDERS
(OVERWEGINGEN BIJ DE
SCHILDERIJEN VAN JAAK), door

153
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ALBERT VAN HOOGENBERNT, met 6
illustraties
SI J'ÉTAIS DIEU, door M. MOK

278

STRIJD, door RIE VAN HEIJNINGEN

416
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TENTOONSTELLINGSARCHITECT 81
(DE) VAN BATAVIA, door VAN DEN
EECKHOUT met 8 illustraties
TYPEN, door MARIA FAVAI-KIEVITS, I, 346
DE KLEERMAKER
VENSTER EN GEVEL, door E.H. TER 379
KUILE, I, Van den Romaanschen Tijd tot
het Einde der 18e Eeuw, met 8 illustraties
VERLIES VAN EEN KAMERAAD,
door JO OTTEN

403

VOOR EEN VROUW, door BERT
BAKKER

57

VOOR NJOESJA, door W. ZWIKKER

108

WOORDEN EN.... WOORDEN, door
M.H. SZÉKELY-LULOFS

59

ZEVENJAARLIJKSCHE
234, 312
OPENLUCHTSPEL (HET) VAN ST.
JORIS EN DEN DRAAK, door D.J. VAN
DER VEN, met 16 illustraties
ZILVEREN TOOVER, door Dr. M.R.J. 162
BRINKGREVE, met 5 illustraties
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Inhoud van de kroniek
Bladz.
BAKKER (NAGELATEN WERK VAN 78
PATRICK) BIJ BROK TE
HILVERSUM, door W. JOS. DE
GRUYTER, met 1 illustratie
BIERUMA OOSTING (JEANNE) BIJ 365
MARTINUS LIERNUR, DEN HAAG,
door W. JOS. DE GRUYTER
BOEKBESPREKING, door H.R., JO DE 67, 139, 211, 283, 355, 427
WIT, ROEL HOUWINK, J.S., R.J., JOH. P.J.
BRANTS
COUBINE (OTTOKAR) IN DEN
436
KUNSTHANDEL J. GOUDSTIKKER,
door KASPER NIEHAUS, met 1 illustratie
DUFY (RAOUL) BIJ ESHER SURREY, 152
DEN HAAG, door W. JOS. DE GRUYTER
FEUERSTEIN (MEVR. G.) BIJ
MARTINUS LIERNUR TE 's
GRAVENHAGE, door A.M.
HAMMACHER, met 1 illustratie

363

GESTEL (LEO) BIJ FRANS BUFFA & 147
ZONEN, door J. SLAGTER, met 1
illustratie
GISPEN'S NIEUWE TOONZALEN,
222
NOORDEINDE 140, DEN HAAG, door
W. JOS. DE GRUYTER, met 2 illustraties
GRAFISCH WERK IN DEN
366
KUNSTHANDEL SANTEE
LANDWEER, AMSTERDAM, door J.S.,
met 1 illustratie
HAVERKAMP (G.C.) (1872-1926), door 439
J.S.
HEEMSKERCK (JACOBA VAN)
(1876-1923), door A.M. HAMMACHER,
met 2 illustraties

149

HINDOEDANSER (DE) INDRA
RAMOSAY, door CORNELIUS CONIJN,
met 1 illustratie

289
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JOURNALISTIEKE TEEKENKUNST, 434
door KOOMEN, met 1 illustratie
KET (DICK) IN DEN KUNSTHANDEL 221
VAN LIER, AMSTERDAM, door J.S.,
met 1 illustratie
KOGAN (WERKEN VAN DEN
BEELDHOUWER MOISSY), door
KASPER NIEHAUS, met 1 illustratie

75

MOULIJN (S.), door A.M. HAMMACHER 361
TISCHLER (VICTOR) IN DEN
295
KUNSTHANDEL J. GOUDSTIKKER,
AMSTERDAM, door J.S.
VOERMAN'S (JAN) KALENDER, door 75
J.S.
WIEGMAN (PIET) ALS
FAYENCESCHILDER, door KASPER
NIEHAUS, met 2 illustraties

292

Frontispice-prenten

NIEUWJAARSGROET 1934 VAN IR.
EUG. STRENS, OORSPRONKELIJKE
HOUTGRAVURE VAN W.J. ROZENDAAL,
1933

Tegenover bladz.
1

J.H. ANTONISSE, HOOFDINGANG PASAR 81
GAMBIR 1931
JAAK SCHAEPHERDERS, LANDSCHAP, 153
1932
AART VAN DOBBENBURGH,
VOGELNEST, 1931 (LITHO)

225

CONSTANT PERMEKE, DE VRIJERS

297

N. EEKMAN, RUST (OLIEVERF)

369
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Gelegenheidsgrafiek
(Familieberichten E.D. als voortbrengselen van grafische kunst)
door Johan Schwencke
ERASMUS heeft gezegd, dat de kruiderij der zotheid alles minder somber maakt en
ons leven zelfs dagelijks noodwendig vol zotheden is. Hij speelt hierin dezelfde viool
als Sophocles, volgens wien in het onverstand alleen des levens hoogste genot ligt.
Men moet de wijsgeerige diepte van deze woorden peilen, wil men hun beteekenis
vatten. Ik meen in dit bezadigde geleide een talisman te hebben gevonden om al
degenen, die meenen te kunnen volstaan met, schamper of nurksch, de bij dit artikel
afgebeelde prentjes te bezien, vertrouwd om mij heen te verzamelen. Ik wil dan
trachten hun de oogen te openen voor die andere zijden en verten, welke hun gewis
zónder gids ontgaan en in gemoede: in ons land is eenige klem van voordracht niet
misplaatst. Men is hier nu eenmaal wat schoorvoetend en nuchter en ik kan die
houding in tal van omstandigheden waardeeren. Men moet vaak roepen als een heraut
en hoog heffen de vlag om een nieuw gebied bekend te maken. Toch waren op het
terrein van de gelegenheidsgrafiek reeds verschillende Nederlandsche kunstenaars
werkzaam, helaas echter te zeer sporadisch en incidenteel. Van een nieuwe materie
kan dus wel worden gesproken en bij mijn weten is, evenmin als zulks vóór 1926
ten aanzien van de exlibriskunst het geval was, literatuur over dit onderwerp niet
geleverd. Het is mij een eer in dit maandschrift de eerste beschouwing te mogen
publiceeren, welke deze stof in al haar deelen raakt. Velen toch kennen zelfs niet het
bestaan van deze toegepaste grafische sierkunst, welke feitelijk alleen in bepaalde
families, heel in het verborgen, bloeit als cryptogamen in de wereld der botanie. Het
u hier geboden tuiltje bloemen, meest uitheemsche, moge u door kleur en geur eenige
verrukking geven en ach, verwerft u zich dan voor een wijle den Erasmiaanschen
lof een dwaasheid te hebben begaan, máár.... het is een goddelijke dwaasheid!
Alvorens den drempel te overschrijden van de poort, die naar de bloeiende tuinen
leidt, moet ik een zakelijk betoog houden. Gewezen zij op het onderscheid - dat naar
ik hoop algemeen ingang zal vinden - tusschen gelegenheidsgrafiek en
gebruiksgrafiek. In Duitschland gebruikt men de benaming Gebrauchsgraphik ook
voor gelegenheidsgrafiek, Familiengraphik, doch familiegrafiek zou een te beperkt
begrip zijn. Onder gelegenheidsgrafiek versta ik alle typografisch op bijzondere,
aesthetische wijze verzorgde, alsmede alle geïllustreerde kennisgevingen,
familieberichten, e.d., welke voor bepaalde gelegenheden en gebeurtenissen in het
leven van een persoon of gezin zijn ontworpen. Zulk een stuk heeft dus, wat den
inhoud betreft, slechts tijdelijke
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waarde; wat den vorm, de wijze van behandeling aangaat, kan het eeuwige waarde
hebben. Is het namelijk ontstaan in de sfeer van de kunst, dan behoort het evengoed
tot het grafisch oeuvre van een kunstenaar als zijn andere grafische werk. Wij zouden
dus kunnen spreken van toegepaste of gebonden grafiek tegenover vrije grafiek.
Tot de gelegenheidsgrafiek behooren nieuwjaarswenschen, paaschgroeten,
pinkstergroeten, kerstwenschen, algemeene gelukwenschen, verlovingskaarten,
ondertrouwkaarten, huwelijksaankondigingen, geboorteberichten,
overlijdensberichten, betuigingen van deelneming, dankbetuigingen, visitekaartjes,
kennisgevingen van verhuizingen, andere kennisgevingen, bijv. vermelding van een
nieuw telefoonnummer, het zich voor geruimen tijd op reis begeven, uitnoodigingen
bijv. voor familie- of feestdiners, maandelijksche theemiddagen, muziekavonden;
voorts menu's voor intieme maaltijden, gedenkbladen of -plaatjes zooals bij doop,
communiefeest, priesterwijding, promotieplaten voor een bepaalde gelegenheid
geteekend en al wat ge verder in deze richting kunt bedenken. In de opsomming treft
wellicht, als een tegenstelling van de gegeven definitie, de benaming algemeene
gelukwenschen. Men kan namelijk een kaart, typografisch dan wel als prent, laten
ontwerpen in dier voege, dat zij niet voor éénmaal dienstig is, doch bij elke heugelijke
gebeurtenis aan vrienden of bekenden kan worden toegezonden. Rangschikt men
zulk een stuk onder de gebruiksgrafiek, dan zou het gewis andere deelen, als het
visitekaartje, meenemen. Zulk een overgang zie ik liever niet, mede omdat tot de
gebruiksgrafiek behooren de bescheiden met een meer algemeen en zakelijk karakter;
zij dienen niet voor een meer intieme gelegenheid. Men denke hier dus aan de velerlei
reclamedrukwerken, aan affiches, kalenders, boekomslagen, etiketten, sluitzegels,
diploma's, menu's voor eethuizen, briefhoofden, hoofden van tijdschriften, vignetten,
postzegels, enz. Dergelijke voortbrengselen kunnen evenzeer tot het gebied van de
kunst behooren als de eerstgenoemde. Een door een kunstenaar ontworpen menu
voor een familiediner is gelegenheidsgrafiek; is het bestemd voor een openbaar
eethuis of een scheepvaartmaatschappij, dan is het gebruiksgrafiek.
Men meene nu niet, dat ik hier uitsluitend ijver voor de illustratie op de
gelegenheidskaart. Wel streef ik naar verbetering en verfraaiing van ons
gelegenheidsdrukwerk, wijl dit over het algemeen nog van moderne opvattingen in
de typografie gespeend is. De meesten laten het samenstellen van een verlovings- of
huwelijkskaart of een geboorteaankondiging over aan de drukkerij, zonder zelfs het
lettertype aan te geven. Elk cachet van persoonlijkheid ontbreekt en daardoor werken
zij mee aan handhaving van een sleur, welke nu reeds tientallen jaren duurt. Van
vernieuwing is weinig of geen sprake. Ook de vorm van den inhoud is nog gelijk
aan dien, welke door onze grootouders is gebruikt en die vorm schijnt welhaast
wettelijk te zijn vastgesteld, zóó star wordt hij gevolgd. Het is de ijzeren wet der
traditie, die
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hier gebiedt. Kunnen we daarmee niet breken? Ik bedoel geenszins, dat wij kaarten
met mededeelingen van een ander uiterste in het leven moeten roepen, zooals er,
naar de geschiedenis verhaalt, zijn geweest in dezen trant: ‘Ondertrouwd Hendrika
Jansen en Nelis van der Stap, Zoutebollensteeg 23. Aan hetzelfde adres door
omstandigheden te koop een antieke snuifdoos tegen elk aannemelijk bod. Haast u!’
Doch al die duffe, glanslooze kennisgevingen, met ziellooze termen en doodsche
schakeling van woorden, lezen wij niet meer met de vereischte aandacht. Hetgeen
dagelijks ons wordt getoond, verbleekt doordat het niet meer treft. Een nieuwe inhoud
in een nieuwen vorm, zietdaar het streven. Het een brengt vanzelf het andere mede;
door psychologischen invloed groeit dan een causaal verband. Het gaat ook om
verfrissching van ons gelegenheidsdrukwerk en wanneer wij daarop dan toepasselijke
prentjes zien verschijnen, welnu, dan zijn we dubbel verheugd om dezelfde reden,
welke ons zoo gretig doet grijpen naar het goed geïllustreerde boek.
De ontwikkeling van de gelegenheidsgrafiek en de belangstelling daarvoor houden
in zeker opzicht gelijken tred met de exlibriskunst. Vele Duitsche verzamelaars van
exlibris brengen tevens gelegenheidsgrafiek bijeen en ook in de literatuur elders
wordt aan beide de noodige aandacht besteed, al heeft dan de exlibriskunst, vanwege
haar hoogen ouderdom, een voorsprong. Voor zulk een eenparige behandeling is
overigens voldoende aanleiding, want beide betreffen een meer intieme sierkunst,
een gebonden grafische of typografische kunst al is de ontwerper van een stukje
gelegenheidsgrafiek betrekkelijk vrijer in de behandeling dan die van een boekmerk.
De in 1932 hier te lande gestichte vereeniging is met voorbedachten rade genoemd:
‘Groot-Nederlandsche Kring van Vrienden, Verzamelaars en Ontwerpers van exlibris
en gelegenheidsgraphiek’. Dat deze toegepaste kunst nog een stiefkind is, is jammer,
want zoo vaak doen zich gelegenheden voor om iets fraais, iets bijzonders, iets
persoonlijks te laten maken. Met goed drukwerk zijn in den regel niet meer kosten
gemoeid dan met slecht. Ge draagt niet de kleeding in den snit van een halve eeuw
her, in de stoffeering van uw huis brengt ge nieuwe ideeën, doch uw drukwerk staat
nog op een laag plan. Ik neem echter gaarne aan, dat niet onverschilligheid in het
spel is; het is slechts argelooze onwetendheid. Wanneer zij, die voor de verfraaiing
van het uiterlijk gevoelen, de beteekenis daarvan voor hun ethisch welzijn inzien en
eenmaal tot de openbaring komen, dat hier een groot terrein ligt met onbegrensde
mogelijkheden, vol verbeelding en symboliek, dan zullen zij voor goed zijn genezen
van de ziekte der sleur, voor goed bekeerd tot de leer van het nieuwe, dat altijd als
een wedergeboorte des geestes is. Zij, die in staat zijn in ruime mate opdrachten voor
ontwerpen te geven, zullen tevens een heilzame daad verrichten jegens onze grafische
kunstenaars, onder wie velen, die in dezen tijd hoofdzakelijk van dergelijk werk
moeten bestaan.
Toch hebben ook vroeger reeds bekwame Nederlandsche kunstenaars zich

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

4
aan deze sierkunst gewijd. Doordat de geleverde stukken alleen voor bepaalde kringen
zijn bestemd en bijna nimmer beschrijvers vonden, zijn zij weinig bekend geworden.
Zoo heeft Theo van Hoytema mooie kerstkaartjes, menu's en promotieplaten
gelithografeerd en K.P.C. de Bazel greep gelegenheden in eigen leven aan om die
in het hout te beelden op de hem eigen sierlijk-decoratieve wijze. De Bazel, die ook
gebruiksgrafiek maakte, zooals ontwerpen voor toegangsbewijzen, quitantiën,
oorkonden, hoofden van tijdschriften en diploma's, heeft visitekaartjes in hout
gesneden voor zichzelf, voor Cato Gruntke en M.W.G. de Bazel-Oosschot. In de
versiering, welke buitengewoon fijn van gedachte en toch luchtig is gehouden, is het
geheele kader van de kaartjes betrokken. Voor zichzelf maakte hij in 1895 een
ondertrouwkaart, in 1899 een geboortebericht voor de dochter van Joseph Cuypers
en zoo ontstonden nog enkele stukken, welke mij altijd aandoen als even zoovele
kleine monumentjes in de periode van opbloei der xylografische kunst. En dat juist
is het treffende van een collectie: in een beperkt bestek is de kunst in al haar richtingen
en stijlen vertegenwoordigd, in een kleine ruimte is een belangrijk en menigmaal
oorspronkelijk oeuvre van de kunstenaars aanwezig. Ons gelegenheidsdrukwerk
moet binnen een zuivere, weldadige sfeer worden betrokken, zoodat men gerustelijk
kan zeggen: toon mij uw drukwerk en ik zal u zeggen wie gij zijt.
Louter uit letters bestaande stukken kunnen worden geteekend dan wel met behulp
van zetmateriaal vervaardigd. Evenzoo kunnen de geïllustreerde stukken geheel met
de hand worden ontworpen, terwijl de tekst ook machinaal kan worden bijgedrukt.
Vrijwel alle grafische procédé's vinden hier toepassing, zoodat de
gelegenheidskennisgevingen langs de wegen van hoogdruk, vlakdruk en diepdruk
kunnen worden voortgebracht. In Duitschland en Oostenrijk ontstaan veel etsen en
kopergravures op dit gebied, hoewel de houtsnee-techniek daar niet wordt vergeten.
Het visitekaartje is in ons land wel het meest veronachtzaamd. Het is niet geregeld
door frissche ideeën gevoed en nu sterft het, in den bestaanden vorm, een roemloozen
dood. De naam op een stukje carton.... Geen wonder dat men het zenden van deze
documentjes op groote schaal bij een jaarwisseling moe is. Bij gebrek aan beter
gebruikt men het kaartje alleen nog bij rouwbetuigingen en verjaardagen en omdat
ieder beseft, dat het in zijn simpelheid weinig kracht van dictie heeft, voegt men er
p.c. en p.f. aan toe. Wellicht ook om te voorkomen, dat andere bedoelingen aan den
afzender worden toegeschreven: het zenden van een cartonnetje met den naam kan
immers van alles beteekenen.... Het kaartje, in zijn huidige smakeloosheid, is gedoemd
te verdwijnen en het zal moeten plaats maken voor betere, zoo mogelijk persoonlijk
stukken, liefst naar een kunstzinnig ontwerp. Er zijn wel enkele pogingen tot iets
nieuws; ik zie af en toe gekleurde kaartjes of een andere opstelling van naam en
adres. Doch een radicale verbetering
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luiden deze op zichzelf staande verschijnselen niet in. Hoe is het visitekaartje eigenlijk
in de wereld gekomen? Men weet het niet. Men weet niet precies hoe oud het is; wel
staat het vast, dat het eenige eeuwen telt en allerlei voorloopers had. Men kan wel
aannemen, dat het visitekaartje ter wereld kwam zoodra de kunst van lezen vrij
algemeen is geworden. Het is niet onmogelijk, dat het betrekkelijk spoedig op de
uitvinding van de boekdrukkunst (1450) is gevolgd. Zéker is het, dat toen reeds
nieuwjaarswenschen in gebruik waren. Ik herinner aan het in 1900 te Strassburg
verschenen boek ‘Neujahrswünsche des XV. Jahrhunderts’ van Paul Heitz met 44
afbeeldingen. Zeer vermoedelijk was het gebruik van het visitekaartje destijds anders.
Helaas moeten wij hier te vaak op veronderstellingen bouwen; daarom is het zoo
belangrijk dat deze stukken door verzamelaars worden bijeengebracht. Eenige
propaganda is niet misplaatst, bijvoorbeeld door het houden van tentoonstellingen.
Zoo is veel onbekends en schoons voor den dag gekomen door de expositie van
Besuchskarten des Stuttgarter Landesgewerbemuseums, beschreven in de Mitteilungen
des Württembergischen Kunstgewerbevereins (Jahrgang 1907/'08). Zulk een daad
is voor velen als een oproep om vergeten schuilhoeken na te gaan en daaruit op te
diepen wat men als waardeloos en zonder beteekenis had ter zijde gelegd. Ook de
Bund deutscher Gebrauchsgraphiker heeft van 5 Juni - 10 Juli 1924 in de Staatliche
Kunstgewerbeschule München een tentoonstelling van oude en nieuwe
gelegenheidsgrafiek ingericht. Op dit gebied valt nog heel veel te speuren en te
ordenen, zelfs wanneer men enkel de producten beschouwt van een land als
Duitschland, waar men plaatselijk weer verschillende stijlen heeft. Kennis van deze
stukken is belangrijk uit een oogpunt van de cultuur, de geschiedenis van een volk,
ook uit hoofde van folklore. Want evenals de exlibriskunde is de kunde der
gelegenheidsgrafiek een hulpwetenschap voor de historie.
In de 16de eeuw was het kaartje in Italië algemeen in gebruik. Men had in dien
tijd ook wel kaarten waarop het wapen stond geschilderd; een spreuk en de naam
werden daaraan meestal toegevoegd. Verzamelaars zien deze stukken soms voor
exlibris aan, doch het zijn Erinnerungszeichen, vriendschapsgaven; toch is het niet
onmogelijk dat zij als exlibris zijn gebruikt. Het wapen was toen symbool voor den
bezitter, sterker wellicht nog dan in den riddertijd, waarin het is ontstaan. In den
riddertijd had het een kracht op-den-man-af; later was het bezit meer geïdealiseerd.
Die kaarten dan werden ten geschenke gegeven zooals men thans een foto aan
vrienden en verwanten aanbiedt. Het staat vast, dat het visitekaartje in verschillende
landen in de 18de eeuw in gebruik was en het schijnt toen ook wel als exlibris te
hebben dienst gedaan. Deze tweevoudige functie wordt bijvoorbeeld toegeschreven
aan het Nederlandsche boekmerk, in rood en goud gedrukt, met den naam Wm. Adre.
Ooster, waarvan zich twee drukken naar eenigszins van elkaar verschillende
ontwerpen in mijn verzameling bevinden; het dateert van het
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begin der 19de eeuw. Het gebruik van het visitekaartje kwam in de 18de eeuw uit
Frankrijk, onder Lodewijk XIV, dat toen reeds in de mode den toon aangaf. Er waren
kaartjes naar algemeene ontwerpen als die waarop de naam is aangebracht op een
steen, in schuinen stand rustend tegen een boom; daarnaast, ter decoratie, een zuil
waarop een vaas met bloemen. In 1750 was het gebruik zeker bekend, want een
papierhandelaar, Croisey, in Parijs adverteerde, dat men bij hem kon koopen: ‘de
jolis billets de mariage et diverses sortes de billets, cartes pour visite’. Behalve de
algemeene kaarten, waarin men zijn naam schreef of liet drukken en welke ook als
exlibris kunnen zijn gebezigd, zijn er de persoonlijke kaarten. In Italië was het
voornamelijk de adel, die dergelijke kaarten in kostbare uitvoering in gebruik had.
In Duitschland was de gewoonte spoedig algemeener. Op dergelijke kaarten kwamen
ook voorstellingen voor als een dame in een galakoets, door twee paarden getrokken;
zij brengt bezoeken. De Italiaansche kunstenaars vonden in de antieke bouwkunst
een rijke bron voor verbeelding. Domenico Pronti heeft een reeks van 320 Romeinsche
Ansichten, zooals de Duitscher ook déze stukken noemt, prentkaarten zouden wij
kunnen zeggen, gegraveerd; deze serie verscheen in 1791. De ruimte ontbreekt om
hier meer bijzonderheden mede te deelen, doch ik meende bij het visitekaartje een
poos te moeten verwijlen omdat ik het zie als een voorlooper van andere
gelegenheidsgrafiek. Hoe klein het soms moge zijn, het heeft vele mogelijkheden in
zich en onderging destijds evengoed den barok- en rococostijl en den stijl van Louis
XVI als andere kunstvoortbrengselen. Het heeft in Frankrijk en Italië in allerlei
vormen gebloeid, ja in allerlei kleur, op allerlei papier. Zóó bijzonder waren soms
de tinten, dat zij den diepen glans van edelsteenen hadden. Walter von Zur Westen,
die jarenlang propaganda heeft gemaakt voor nieuwjaarskaarten en andere
gelegenheidsgrafiek door tal van publicaties over oude en nieuwe zaken, schreef:
‘Einige Reihen von Karten italienischen Ursprungs geben römische Gemmen und
Kameen wieder. Sie gehören zu dem technisch Besten und Geschmackvollsten, was
auf dem Gebiete der Rahmenkarte geleistet ist. Mit sehr fein gestimmten bräunlichen,
rötlichen und grünlichen Tönen auf hellbraunem oder hellgrünem Papier gedruckt
ahmen sie das Durchschimmernde, den tiefen Glanz der Edelsteine äuszerst geschickt
nach’. In Duitschland bleven Werther-tooneelen en liefdesidyllen niet uit totdat ook
deze phase door een andere mode werd verdrongen. Maar daarmee verdween voor
geruimen tijd ook de fraaie kopergraveerkunst; dit grafisch procédé was toen zeer
in den smaak. Ook de tekst was toentertijd anders dan thans. Op een oud gravuretje
las ik: ‘Joseph Edler, Portenschlag-Ledermayer, Med. Doct: wohnt am Hof neben
der Nuntiatur nro. 213, im 3ten Stock’.
Hoe het zij, de belangstelling voor het gewone visitekaartje verflauwt en naar mijn
gevoelen is de ontaarding van het gebruik daaraan niet vreemd.
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Het aangename gevolg is ongetwijfeld, dat inburgering van de gewoonte om
geïllustreerde nieuwjaarswenschen te zenden, een goede kans maakt. U een denkbeeld
geven van hetgeen aan persoonlijke nieuwjaarswenschen, bijvoorbeeld in Duitschland,
is verschenen kan ik feitelijk het best door de algemeene kenschetsing, dat de kaarten,
behalve door hun artistieke waarde, belangrijk zijn voor het leeren kennen van de
ontwikkelings- en beschavingsgeschiedenis van het volk. Zelfs bieden de sedert 1914
verschenen stukken een blik op de ontwrichting van het economische leven, zij geven
een afspiegeling daarvan in sterker, zuiverder en ruimere mate dan goede exlibris
dat zouden vermogen. De teksten en voorstellingen zijn menigmaal vol geest en
humor, ook wel gedrenkt in droefgeestigheid, dan weer hardnekkig in berusting,
volhardend in hoop op betere tijden. Vaak zijn er spreuken met een sterkenden
invloed: ‘Blicke in die Zukunft heiter, auch das Schlimmste geht vorbei’ of ‘Mach'
es wie die Sonnenuhr, zähl die heit'ren Stunden nur’. De Duitschers hebben het vieren
van den nieuwjaarsdag van de Romeinen overgenomen; het ging dan meestal gepaard
met de viering van het kerstfeest. Trouwens vele kaarten bevatten zoowel een kerstals nieuwjaarswensch, gelijk op de hierbij weergegeven ets van Sascha Kronburg
(afb. 10). Kerstmis heette wel het kleine nieuwjaar, het driekoningenfeest het groote.
Het nieuwe jaar is op tal van manieren symbolisch voorgesteld: door een persoon,
als kind, een jongeling of meisje met bloemen, in een boot of wagen dan wel te paard.
De schim van het oude jaar, als een afgeleefde figuur, wijkt op den achtergrond.
Uit de hierbij afgebeelde nieuwjaarswenschen kan men zien, dat in de motieven
eigenlijk alle excessen bestaan. Er is van dezen aard zóóveel, dat de gekozen
illustraties bezwaarlijk als representatief kunnen gelden; zij dienen slechts om de
gedachten te wekken aan het overstelpende, want hier is schier geen eind. Oude
thema's worden door kunstenaarshand in nieuwe beelden omgetooverd. Gelukkig
zijn in deze richting minder amateurs werkzaam dan bij het maken van exlibris. Bij
het ontwerpen van een boekmerk vinden zij steun in het motief boek, lectuur,
bibliotheek en meer van dergelijke geijkte begrippen, waarvoor natuur en leven zoo
rijkelijk de symboliek leveren. Dit alles ontbreekt bij de gelegenheidsgrafiek, waar
meer spontane fantasie en een breede basis van kennis vereischt zijn. Kaarten als die
van Kislinger hebben voor velen een groote bekoring wijl zij zooveel bijzonderheden
geven (afb. 2). Dit stuk is wel zeer gelukkig van opzet, in de telkens wisselende
tafereelen verspringt in even sterke mate de belangstelling; het boeit dus. Maar met
minder woorden geeft Pusirevsky in een sober stuk voldoende geest om de aandacht
gaande te maken (afb. 9). Toch zullen voorstellingen als die op het etsje van Süss
(afb. 11), de houtsneden van Hagmann en Gorynska (afb. 20 en 23) en de ets van
Nägele (afb. 17) in ons land meer gewild zijn. De Nederlander toont zich in de
motieven meestal wat gematigder dan de buitenlander; ik schrijf dit eerder toe aan
de prille jeugd onzer cultuur
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in deze richting dan aan gebrek aan verbeelding. Er is hier nog betrekkelijk weinig
gelegenheidsgrafiek gemaakt, het is nimmer een beweging geworden. En dit weder
moet worden geweten aan het uitblijven van opdrachten. Vooral Pape's houtsnede
zal de aandacht trekken (afb. 22).
In het belang van de kunst en haar dienaren raad ik onzen grafici ernstig aan om,
zooals ook de buitenlandsche kunstenaars doen en blijkbaar met vrucht, zelf het
voorbeeld te geven door bij gelegenheden als de jaarswisseling een nieuwjaarswensch
voor zichzelf te ontwerpen en dezen aan alle vrienden, bekenden, verwanten en
kunstminnaars te zenden. De Nederlandsche Exlibris-Kring verleent zelfs voor die
verspreiding van werk zijner leden belangeloos medewerking. Het publiek komt op
deze wijze in kennis met een gebruik, dat om meer dan een reden zoo belangrijk is;
het werkt suggestief, stimuleerend, het is een fijne reclame en waarom zou een artiest
op deze beschaafde manier voor zijn werk niet de aandacht mogen vragen? Allicht
dat geleidelijk meer handelaars, die thans jaarlijks groote bedragen besteden aan
geïllustreerd en gekleurd reclame-drukwerk - dat meestal ongelezen een plaats in de
prullemand vindt - op het denkbeeld komen op déze manier reclame te maken. Dan
zullen de stukken worden bewaard, zij komen telkens weer onder de oogen, worden
in tijdschriften afgebeeld, in monsterkamers getoond en dit werkt op den langen duur
doordringend. Welk een groot terrein ligt hier feitelijk braak. Geen enkel kunstenaar
behoeft het beneden zijn waardigheid te achten voor handel en industrie een opdracht
van dezen aard uit te voeren. Zoo heeft een Hans Thoma voor fabrikanten van sigaren
gewerkt.
In ons land is het beste werk geleverd door de bekende houtsnijders Fokko Mees
en W.J. Rozendaal, die ik beiden liever nog houtgraveurs zou willen noemen. Zij
hebben de laatste jaren stukken voortgebracht welke een schoon begin kunnen zijn
van een periode. Zoowel het door hen gekozen onderwerp als de technische uitvoering
kunnen den toets eener vergelijking met het beste buitenlandsche werk met glans
doorstaan. Fokko Mees heeft de houtgraveer- en -snijkunst in zijn eigen
nieuwjaarswensch en dien van den Nederlandschen Exlibris-Kring wel op
gelukkig-veelzijdige wijze toegepast (afb. 14 en 18). Het laatste is een stuk vol geest
en rustige schoonheid; de dierenriem is als een levendige gordel vol illustratief-sterke
elementen. Krachtig wordt het geheel door den tekst, die als een sierlijk-gesmede
keten is, omsloten. Ook de beide houtsneden van W.J. Rozendaal voor ir. Eug. Strens
(afb. 15 en 16) zijn vol bijzondere momenten, voor ons land ongekend, althans op
dit gebied. In den nieuwjaarswensch 1932, waarin het aloude tinnegieten in beeld is
gebracht, treft het gezicht op de stad, waarvan de huizen door de verschillende wijzen
van houtgraveerkunst sprekend van elkaar zijn onderscheiden. Ik zou zoo kunnen
voortgaan met te wijzen op fraaie deelen. Nogmaals, een goede inzet van naar wij
hopen een schoone periode dezer belangrijke afdeeling gelegenheidsgrafiek.
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Leeren ons deze stukken, dat ook de gelegenheid het kunstenaarstalent, althans een
zijde daarvan, tot ontplooiing kan brengen, de beteekenis en de schoonheid van deze
voor ons land nieuwe beeldengalerij komen eigenlijk eerst goed uit tegenover den
achtergrond van het verleden. Na de uitvinding van de boekdrukkunst werd aan het
drukwerk buitengewone zorg besteed. Het was iets nieuws en daarom werden
menschelijke geest, kennis, smaak en vernuft opgeroepen om toonbeelden van
innerlijke en uiterlijke harmonie te scheppen. Het is echter een gewoon verschijnsel,
dat een kentering intreedt. Later ontstaan drukwerk vertoonde een mengelmoes van
lettertypen, het rammelde en er ging geen bekoring van uit. Zoo zag ik eens een
‘Nieuwjaarsgroet aangeboden door de boden van den Prins van Oranje aan den
Edeldom in 1584’. De plaat bevatte het wapen, geflankeerd door edellieden in
wapenrusting en daarboven de regels:
Wij Boden wenschen den Edeldom eerbaer
Als jongstighe sinnen voor een neu Jaer.

Een stuk zonder pretentie, waarin alleen de bedoeling den hoofdtoon voert en niet
de verzorging van de voordracht. Hetzelfde kan worden gezegd van de
plakkaat-achtige gelukwenschen in de 17de en 18de eeuw, welke als wandversiering
dienden. Er bestaat zulk een stuk van een Duitsch boekdrukker, dat 64 cm lang en
49 cm breed is. Het waren meestal kopergravures met gedichten, figuren, landelijke
tafereelen, soms naar schilderijen, in elk geval zeer bewerkelijke stukken, waarin de
aesthetica der typografische verzorging ons evenwel niet kan bekoren. De
krantenbezorger was er al in de 18de eeuw met zijn nieuwjaarswensch. Maar het
‘compliment van den dag’ van lantaarnopsteker en schoorsteenveger behoort alweer
tot het verleden. Het opslaan van een nieuwe bladzijde in het levensboek, het draaien
aan het eeuwig wentelende rad, het spinnen van den levensdraad, het ledigen van
een dronk, het zijn alle beproefde motieven, waaraan nog tal van nieuwe uit het
fantasie-volle brein zullen kunnen worden toegevoegd.
Met den nieuwjaarswensch gecombineerd dan wel afzonderlijk wordt de
kerstwensch toegezonden. A merry christmas and a happy new-year; Fröhliche
Weihnachten und viel Glück zum Neujahr! De afzonderlijke kerstwensch is ook niet
zeldzaam. De in Parijs werkende kunstenaar John Buckland Wright heeft verschillende
fraaie kaarten met afbeeldingen in hout gesneden en in koper gegraveerd, welke ook
in ons land bekend zijn geworden. Het verheugt mij, dat ik hierbij twee kerstkaarten
van Nederlandsche kunstenaars kan afbeelden. Daar is allereerst de fijne penteekening
van Joan Collette (afb. 3). Het werk van Collette trekt in den regel de aandacht door
houtsneden met groote vlakken zwart tegen wit. Hoewel de voorstelling daardoor
soms wel wat vervaagt wekken zij toch gedachten aan de kunstenaarshand die ze
maakte. Het fijn belijnde werk, dat hij in dezen kerstwensch gaf,
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toont een groote deugd; het is een nobele prent. De andere kaart is een gravure van
den nog jongen Hubert Levigne, die in zijn werk een tikje japansch aandoet (afb. 6).
Hij is een veelbelovend graveur, die de aandacht trekt door de soberheid in zijn
uitingen. Het hierbij afgebeelde prentje is goed van compositie en duidelijk op
japansche zachte prenten afgestemd. De tekst is goed in het geheel opgenomen.
De algemeene gelukwenschen kunnen voor alle voorkomende aangename
gebeurtenissen dienst doen. Toch moet bij het gebruik beperking worden in acht
genomen. Een fraaie kopergravure of ets zal men niet jaar in jaar uit aan alle vrienden
en bekenden zenden. Zelfs een mooie kaart heeft bij de tweede ontvangst toch eenige
verslapping van de aandacht ten gevolge, het gebruik zal dan zelfs critiek uitlokken.
Ook de algemeene gelukwensch moet het karakter van bijzonderheid behouden, wil
hij zich in alle glorie handhaven en gelegenheidskennisgeving blijven.
Hierbij sluiten zich de paaschgroeten en pinkstergroeten heel geschikt voor
bespreking aan. De paaschwensch komt in het buitenland veel voor; in ons land
bestaan er nog slechts enkele. Het aantal hoofdmotieven is hier betrekkelijk gering;
zij blijven beperkt tot het leven van Jezus en de herleving in de natuur, welke ook
in den pinksterwensch tot uitdrukking kan worden gebracht. De hierbij afgebeelde
paaschkaart (afb. 4) is een litho van Charles Eyck ter gelegenheid van het paaschfeest
1933, gemaakt in opdracht van B.W.M. Ottevanger. Het is een goed gecomponeerd
stuk, dat geheel wordt beheerscht door de ranke kracht van de Christusfiguur. De
houtsneden van Rose Reinhold zijn wel typisch voor de kunst van deze begaafde
vrouw, die vooral het landelijke op zulk een pittige en humorvolle wijze uitbeeldt
(afb. 5 en 13). Het is alsof zij luchthartig speelt met de natuur, die zij geheel in haar
mars heeft en zij deelt daarvan naar welgevallen kwistig uit op haar vele
gelegenheidsprentjes en boekillustraties. Meestal kiest zij vroolijke kleuren, welke
aan de prentjes een allerfleurigst aanzien geven. Ultramodern kan men dit werk niet
noemen, wel smakelijk, verstaanbaar, geestig en misschien daardoor niet zoozeer
aan tijd gebonden als andere stukken, waarvan de vorm ons straks niet meer bekoort;
en dan valt ook de belangstelling voor den inhoud weg. De paaschkaart, die zij voor
ir. Eug. Strens sneed, bestaat ook in met de hand gekleurde afdrukken, kleuren, welke
uitnemend het lokkende opleven in de natuur verklanken.
En nu de geboorteberichten. Daarmede zijn wij in ons land betrekkelijk goed
bedeeld, althans kwantitatief. Het schijnt dat de vreugde, welke de geboorte van een
eersteling geeft, velen heeft geïnspireerd tot de behoefte die gebeurtenis op ongewone
wijze bekend te maken. Dit bewijst tevens hoe gelegenheidskennisgevingen door
eigen ideeën en uit persoonlijken drang ontstaan. De meeste hier te lande verschenen
stukken raken niet de sfeer der kunst, zij zijn óf amateurswerk óf middelmatig van
artistieke beteekenis,
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doch het is reeds een ding van belang, dat men breekt met de traditioneele,
eindeloos-vervelende termen als ‘voorspoedig bevallen van een zoon’. In de 18de
eeuw deelde de vader de gebeurtenis in de krant mede; thans doen meestal beide
ouders dit. Het eerste artistieke geboortekaartje in Duitschland, na de opleving van
de exlibriskunst en gelegenheidsgrafiek, is van 1899. Het is een ontwerp van Hans
Beat Wieland, een toen in München levende Zwitser; hij maakte het voor den Mainzer
fabrikant A. Bembé. Niet altijd even fijn van gedachte waren de bijschriften; om er
een van deze kwaliteit te noemen: ‘In der Wiege kann man sehen, was aus Liebe ist
geschehen’. Helaas laat men het samenstellen van geboorteberichten meestal over
aan een drukkerij. Een aardige afwisseling was even het miniatuurkaartje, dat den
naam van den jong-geborene droeg en aan het kaartje van het echtpaar werd gehecht
door middel van een blauw of rose lintje al naar het een jongen of een meisje was.
Dergelijke manieren is men spoedig moe, omdat er geen speling is; en men wordt,
niet geheel ten onrechte, beticht van nabootsen. Hoe het zij, ook dit is stereotiep
geworden; het persoonlijke element, dat wij in gelegenheidsgrafiek zoo gaarne zien,
is hier niet aanwezig. Aanvankelijk zal men meenen, dat voor geboorteberichten
weinig motieven voorhanden zijn, doch een blik op hetgeen is ontworpen, zoowel
in ons land als in het buitenland, zal ieder bevooroordeelde genezen. Er moge dan
niets nieuws onder de zon zijn, een kunstenaar maakt van oud nieuw. En een
kunstenaar met fantasie geeft aan oude beelden en gedachten nieuwe gestalten, in
zijn stijl, in zijn aankleeding.
Otto Feil houdt van bondigheid, van styleering in een beperkt kader. Men kan dit
eenigszins zien aan het hierbij afgebeelde geboortebericht, dat alleraardigst van idee
is (afb. 7). De letters zijn gesneden op een vlotten grondvorm. Trouwens, hij is inzake
letters een beproefd houtsnijder en weet daaraan groote decoratieve kracht te
verleenen. Het etsje van Soder (afb. 12) is vol fijne trekjes niet alleen, het is qua
teekening mooi van opvatting, van compositie en in de roodbruine afdrukken maakt
het een liefelijken indruk. Een klein kunstwerkje. Van schoone symboliek is de ets
van Gilsi (afb. 21). Het kindje, dat uit de wolken komt en door de ouders zoo zacht
mogelijk ter verzorging wordt opgenomen, het is een teere gedachte, in den goeden
toon in beeld gebracht. Dit zijn slechts enkele buitenlandsche geboorteberichten en
men ziet, dat ook de tekst daarop weinig traditioneel is. De Nederlandsche moeten
het tegenover de buitenlandsche afleggen in oorspronkelijkheid, zelfstandigheid in
de gedachte en de uitwerking daarvan. Het zijn meest gereproduceerde penteekeningen
en houtsneden. Anton Pieck maakte er verschillende, ook Fré Cohen, Elisabeth
Reitsma-Valença, Joan Collette, A.D. Copier, ir. L.C. Kalff, Aart van Dobbenburgh,
R. Hornecker, Jan Strube, e.a. Er is ongetwijfeld goed werk bij, ik zal mij ervoor
wachten het te miskennen enkel omdat het in de uitwerking van de motieven wat

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

12
simpeler aandoet dan het uitheemsche, doch - en dit demonstreert zich vooral in de
geboorteberichten - er is geen doorwrochte en beproefde cultuur van althans eenige
decennia. Wij moeten nog beginnen, maar.... het eerste begin is er! Ook in den tekst
is er af en toe reeds een ongedwongen vorm, bijvoorbeeld op de kaart van Collette:
‘Het is ons een groote vreugde de geboorte aan te kondigen van ons 4e kindje’ of op
het fijne houtgravuretje van Fokko Mees, wel het mooiste geboortebericht in 1933
in ons land verschenen: ‘Op den 17 Februari 1933 begon onze zoon Eugène zijn
aardsche leven’. Machiel Wilmink teekende een kaart met oorspronkelijk bijschrift;
onder een pleegzuster, die het schreeuwend wichtje vasthoudt - blijkens een reeks
muzieknoten ontvlieten het jeugdige keeltje tal van klanken - staat: ‘De kleine meid
is er! Wij noemden haar Hendrika Hermina’. Op een andere kaart: ‘Een nieuwe kleur
op ons palet’.
Moge dan ons land binnen enkele jaren kunnen bogen op een grooter aantal
artistieke geboorteberichten. Er zijn beelden te kust en te keur, de fantasie vermag
aan de wonderlijke gebeurtenis van de geboorte veel bloeiende vreugde te beleven,
een geval dat men beperkt kan zien, verweven louter in familieverband, maar ook
kosmisch. Van grootscher opzet zijn dan de motieven: een nieuwe drager van de
toorts des levens, een nieuw gebaar in de ontzagwekkende grootheid van het heelal.
In het illustratieve gedeelte verwijle de ontwerper niet altijd bij het kinderkopje.
Kaarten met voorstellingen vol diepen zin, rijk aan eeuwigheidsidee, kaarten welke
in artistieke gestalte aandoen als een stuk orde gekeerd uit den chaos, een treffend
toeval van ongereptheid uit de alom bewegende natuur, dergelijke stukken hebben
wij nagenoeg niet.
Met fraaie verlovings- en ondertrouwkaarten en huwelijksaankondigingen zijn
wij evenmin verwend. De eenige mij bekende stukken van beteekenis uit den laatsten
tijd zijn van Chris Lebeau, André van der Vossen en W.J. Rozendaal. De mooie
houtgravure van Rozendaal is bij een beschouwing van mijn hand in Den Gulden
Winckel (April 1933) afgedrukt. Dan herinner ik mij nog een bijzonder
verlovingskaartje, door Georg Rueter, ik meen in 1899, in hout gesneden. En zoo
zijn er nog enkele. Een goed typografisch stuk uit 1917 maakte Johan Briedé, die
een smakelijke letter teekende, den tekst behoorlijk schikte en sober, slechts daar
waar het uit typografisch oogpunt noodig was, een ornamentje voor afsluiting
aanbracht. Maar teekenend voor de mentaliteit in ons land is toch wel, dat op de
enkele goede gelegenheidskaarten toch nog voorkomt de traditioneele mededeeling:
‘hebben de eer u kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk’. Hoewel ik den
vorm niet bewonder doet wel weer frisscher, echter iets te gewild aan hetgeen op
een kaart naar ontwerp van Fré Cohen staat: ‘.... gaan 14 April trouwen’. Men behoeft
slechts een blik te slaan op de buitenlandsche stukken om vast te stellen, dat elders
op dit gebied toch iets heel anders te koop is.
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Ik schakel hier een Lebeau, een Rozendaal, een Mees uit, kunstenaars die vrijwel
nimmer werk geven dat niet de moeite van het bestudeeren waard is. Zij komen
herhaaldelijk met een nieuw thema, een nieuwe melodie. Ik weet wel, dat ik ons land
niet mag uitspelen tegenover het zooveel grootere Duitschland, waar het eerste
Hochzeitsblatt reeds in 1598 verscheen of een der andere Europeesche landen, doch
ook verhoudingsgewijs is het debiet in Nederland achterlijk. Wij moeten deze zaak
met ambitie aanpakken, wil zij een behoorlijk peil bereiken.
Geïllustreerde overlijdensberichten zullen, naar voor de hand ligt, zelden
voorkomen. Er moet een bijzondere reden zijn om opdracht te geven voor het
ontwerpen van zulk een stuk. Is die er niet dan laat de familie de verzorging van de
door haar verstrekte gegevens over aan de begrafenis-onderneming of den drukker.
Verwanten en kennissen ontvangen een bericht in den conventioneelen, niets
zeggenden vorm, ons allen bekend. Het is begrijpelijk, dat de nabestaanden het hoofd
niet breken over een ontwerp, dat binnen een korte spanne tijds moet zijn uitgevoerd.
Het tevoren vaststellen van den vorm zal wel groote uitzondering blijven. Toch kan
ik mij indenken, dat een kunstenaar, die zijn geheele leven heeft gewijd aan grafische
sierkunst, prijs stelt op een smakelijke kennisgeving van zijn overlijden, althans
afkeerig is van het cliché-werk, dienend voor jan-en-alleman. Ook reeds in de 17de
eeuw, bij het overlijden van groote mannen als Vondel, De Ruyter, e.a. ging het in
dit opzicht heel schamper toe. Het doodsbericht van Vondel was rammelend gedrukt
en men staat er versteld over, dat de drukkunst toen was ingezonken tot een peil als
dit. Het luidde: ‘Tegen Woensdag, den 8 February, 1679. Uwe E. wordt gebeden ter
Begraeffenisse, met Joost van den Vondel, Out 92 Jaren, woonachtigh op de Cingel,
over de Warmoesgraft: Om voor half drien preçijs te zijn in de Nieuwe Kerk. U.E.
Naem zal geleezen worden.’ Dus niet alleen de mededeeling van overlijden, maar
tevens de uitnoodiging tot het bijwonen van de begrafenis. Van aesthetische
verzorging in de typografie geen spoor, ook niet in het doodsbericht van den grooten
admiraal, dat luidde: ‘'t Jaar 1677. Tegens Donderdag den 18 Maart, Word. U.E. ter
begravenis gebeden met het Lijk van Michiel de Ruyter, Hertog, Ridder ec., Lt
Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Op 't Nieuwe Waals Eyland, als
Vriend in huys te komen, om ten een uur precijs uyt te gaan na de Nieuwe kerk. U.E.
Naam zal gelezen worden.’
Dankbaar zijn wij de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en
Nijverheidskunst, die ter gelegenheid van het overlijden van den architect K.P.C. de
Bazel den kunstenaar Chris Lebeau opdroeg den tekst eener uitnoodiging tot het
bijwonen van de begrafenis, met bijbehoorende illustratie, in hout te snijden. Het
geheel is streng in den toon van rouw gecomponeerd, de tekst staat sober gerijd op
het floers en de zeven mannen, als schrijdend buiten de grens der wereld, zijn het
monotone rhythme, waarin de dood zijn
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knokige schreden zet. Lebeau weet altijd partij te trekken van bijzonderheden welke
hij geïnspireerd in het motief verwerkt, zoo ook hier. De naam van den overledene
telt zeven letters, vandaar dat hij zeven mannen plaatste langs de baar. De eigenlijke
tekst neemt zeven regels in, met inbegrip van de woorden ‘Ontslapen K.P.C. de Bazel
28 November 1923’ tien regels, hetgeen weer overeenstemt met het aantal letters
van den volledigen naam. De tekst luidt: ‘Het bestuur der Nederlandsche Vereeniging
voor ambachts- en nijverheidskunst deelt u mede, dat de begravenis zal plaats hebben
Maandag 3 Dec. Wij vragen u met ons te 11¾ uur tegenwoordig te zijn op de
begraafplaats Westerveld Velsen om in het volgen van de baar den grooten doode
te eeren.’ Lebeau's werk treft mij vaak door een organische gebondenheid, die niet
is een mathematische of schematische starheid doch een levendige toevalligheid.
Ik hoop, dat het voorbeeld der genoemde vereeniging nog eens op treffende wijze
zal worden gevolgd. Het is een teere zaak; al zou publicatie van een geïllustreerd
overlijdensbericht geschieden uit aesthetische overwegingen, dan kan het toch
kwetsen. Geboorte en dood wekken ontroerende verbeeldingen, bij beide is de
wankeling van het leven, stilte als van bloemen, het ontroerende van het eerste en
het laatste geluid. Prachtige momenten voor openbaring in grafische taal, deze
gelegenheden waarin de schemering wijkt en de schemering doemt....
Betuigingen van deelneming en dank worden vaak voor bepaalde gelegenheden
gedrukt, doch meestal zonder artistieke pretentie. Gewoonlijk bedankt men voor de
belangstelling, ondervonden bij een jubileum, huwelijk, onderscheiding, door middel
van een advertentie in een dagblad ofwel men laat een kaartje drukken zonder
persoonlijken geest. Vandaar dat dergelijke stukken slechts koel tot den geadresseerde
spreken. En juist hier zou eenige bijzondere verzorging van een individueel element
zoozeer op haar plaats zijn.
Dankbetuigingen kunnen worden onderscheiden in die, welke voor bijzondere
gebeurtenissen en die, welke voor het algemeen dienen. Joh. Braakensiek bedankte
voor de belangstelling, ter gelegenheid van zijn 40-jarige werkzaamheid voor de
Groene, met een kaart waarop hij zich voorstelde als een kikker als heer gekleed. De
kop en de handjes, welke een groote kaart vasthouden waarop in schrijfletters staat
‘Joh. Braakensiek, m.h.d.’, zijn groen, de rest is wit-zwart gehouden. De uitdrukking
van den kikkerkop, met den breeden grijns en de iets buiten het hoofd geplaatste
oogen, is kostelijk. Humor kan in dergelijke stukken een voorname factor zijn, eerder
dan de ernst. De ernst strookt in het algemeen niet met het passabele karakter van
het geval. Dankbetuigingen in gedrukten vorm kwamen ook vroeger veel voor. Een
kaartje van J. Pauli, van 24 September 1792, zonder artistieke of zelfs typografische
pretentie, vermeldde: ‘Es stattet seinen gehorsamsten Dank für die gütige Theilname,
an seinem krankseyn, hierdurch ab.’ Men kan ook
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kaartjes laten ontwerpen om uitnoodigingen met dank aan te nemen, alzoo voor
geregeld gebruik. In Amerika zijn winkels, waar gelegenheidsgrafiek te koop is
gereed voor alle doeleinden; om eens iets te noemen: gelukwensch aan grootmoeder,
die het ziekenhuis hersteld heeft verlaten!
Wel kunnen wij bogen op een vrij groot aantal geïllustreerde kennisgevingen van
verhuizing. De dienst der posterijen maakt het ons gemakkelijk door formulieren
verkrijgbaar te stellen welke als drukwerk kunnen worden verzonden. Deze zijn
practisch maar hebben een zakelijk cachet; zij behooren evenals de geluktelegrammen
tot de gebruiksgrafiek. De meeste verhuizingskennisgevingen hebben ernst in de
voorstelling geweerd en terecht. Koddigheid, het in beeld brengen van een
familietocht, kortom hier is ruimte voor heel wat geestigheid, overmoed, grappigheid.
Vroeger verhuisde men niet zoo vaak en daardoor zijn er niet zooveel oude kaarten
bekend. Meer dan bij andere gelegenheden ligt het voor de hand, dat een grafisch
kunstenaar, die verhuist, daarvan kennis geeft met een krabbeltje, een aardig schetsje;
men verwacht zooiets welhaast van hem. De dolste voorstellingen komen op dergelijke
kaarten voor. De fijne houtsnede door Hubert Woyty-Wimmer geeft daarvan al een
goed denkbeeld (afb. 1). Sjouwende familieleden, die een huis binnentrekken, een
gansch gezin boven op een onmogelijk hoog opgestapelden wagen nestelend, allen
gezeten op een locomotief, zóó dwaas kan men het niet bedenken of de idee kan
uitnemend geschikt zijn om op een verhuiskaart te worden uitgewerkt. Veel toepassing
vindt hier ook de typografische kennisgeving. De Nederlandsche kennisgevingen
van verhuizing zijn meer aan den typografisch vrij goed verzorgden en den geestigen
kant dan dat zij artistiek kunnen worden genoemd. Ook hierin schuilt een prachtig
reclame-object voor den handel. Een leverancier, die van zijn verhuizing kennis geeft
op een aesthetisch ontworpen kaart, bereikt daarmee, dat zijn adres bij herhaling
onder veler oogen komt. Zulk een stuk bewaart men, terwijl ander reclame-drukwerk,
wellicht veel kostbaarder, wordt vernietigd. De tekst verschijnt in allerlei vormen;
soms is zoowel het oude als het nieuwe adres genoemd, vaak ook alleen het nieuwe.
In ons land bestaan verhuiskaarten naar ontwerp van Machiel Wilmink, D. van der
Haar, Ton van Tast, Martin Monnickendam, Johanna Coster en vele anderen.
Er zijn nog tal van andere prentjes, welke tot het gebied der gelegenheidsgrafiek
behooren, zooals promotieplaten, bidprentjes, uitnoodigingen, menu's, kennisgevingen;
men kan het persoonlijk element zoover in toepassing brengen als men wil. Afb. 8
geeft een geestigen indruk van wat ik hier bedoel; ook zij gewezen op afb. 19.
Dat men producten van gelegenheidsgrafiek verzamelt ligt voor de hand; zij leenen
zich daartoe voortreffelijk. Doordat de buitenlandsche verzamelaars van exlibris zich
ook over geïllustreerde gelegenheidskennisgevingen ontfermen is de bekende
verzamelaar van exlibris ir. Eug. Strens te Den
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Haag, die ook verschillende buitenlandsche verzamelingen heeft aangekocht, in het
bezit gekomen van de grootste collectie gelegenheidsgrafiek. De bij dit artikel gegeven
afbeeldingen zijn alle ontleend aan prenten en prentjes uit zijn collectie. Walter von
Zur Westen heeft destijds eens geschreven, dat men nieuwjaarskaarten eigenlijk niet
als ruilmateriaal moet gebruiken, wijl zij daarvoor krachtens haar karakter niet
geschikt zijn. Zendt men zulk een kaart als ruil dan wil dit, volgens den Duitschen
auteur, zeggen: er is wel geen reden je te feliciteeren, maar wil je mijn kaart volstrekt
bezitten, dan kun je die wel krijgen wanneer ik iets anders ervoor in de plaats ontvang.
Hij acht het ruilen van gelegenheidsgrafiek een gevaar voor de beweging. Het is wel
eigenaardig, dat zulk een waarschuwing komt uit een land waar men ook in zaken
als deze zoo voortvarend is.
Men verkrijgt door het verzamelen van deze stukken in allerlei technieken
kostbaarheden ook van groote meesters, als etsen, houtsneden, gravures, enz., met
de hand afgedrukt, gekleurd en gesigneerd. Maar het is ook een nuttig werk, waarbij
veel afhangt van verzamelaars. Zij brengen bijeen, bewaren en maken een stille
propaganda. Het veredelt den smaak, het brengt de kunst nader tot het publiek en
anderzijds is het voor de kunstenaars een schoone en opbouwende verstrooiing te
midden van hun andere werk, dat tot abstractie zou kunnen leiden. In deze wereld,
verbijsterend vol van symbolen, vindt ieder, ik zeg u ieder, den spiegel van eigen
wezen, van den grofsten vorm tot de fijnste bijzonderheden, uiterlijk en innerlijk.
Geschakeerd door den stijl van persoon en tijd, gebroken in duizenden en nogmaals
duizenden beelden en verbeeldingen, danst en trilt en juicht en treurt daar het leven
van een mensch, van een volk, ja van gansch de wereld, die er snikt en lacht, van
geslacht tot geslacht.
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23. WIKTORYA GORYNSKA, WARSCHAU. NIEUWJAARSWENSCH. HOUTSNEDE. 1930

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

VII

AFB.

22. HANS PAPE, MÜNSTER. NIEUWJAARSWENSCH. HOUTSNEDE. 1929

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

VIII

THÉODORE CHASSÉRIAU PORTRET VAN MAD. HENNET (MUSEUM BAYONNE)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

17

Theodore Chassériau
door H. van Loon
CHASSÉRIAU heeft ongeveer den leeftijd van Raphael en Watteau bereikt. De
opmerking, die voor het overige geen parallel bedoelt te vestigen, zou geen zin
hebben, als niet enkele wonderlijk begaafden het voorgevoel van een vroegen dood
als een lichte schaduw meedragen. Hun geestkracht, om het even hoe ze zich uit,
wordt daardoor iets van hooger orde. Deze geteekenden gaan met de geboorte aan
een lot voorbij, dat voor hen geen noodlot is, want het slijpt hun gevoeligheid en
stort in hun aanleg iets van het genie, hoe zeer ze in andere opzichten te kort mogen
schieten.
Zij staan een weinig vervreemd op deze aarde, weerloos, maar door andere
nauwelijks onder woorden te brengen krachten geschraagd. In Europa zelf was
Chassériau ten deele vreemdeling. Op het Antilleneiland San Domingo was hij
geboren, weliswaar uit Fransche ouders. Maar uit het portret, door den knaap van
zijn moeder geschilderd, blijkt duidelijk bloedmenging. Als een creool mag hij
worden aangeduid. Op jongen leeftijd is hij naar Frankrijk gekomen. Hij moest zich
haasten, want aan zijn ontvankelijkheid kon het niet verborgen blijven, dat de tijd
hem krap toegemeten was. In dat moment had hij veel te zeggen. Hij was vol van
een drang, dien hij uiten moest. Er was het zoeken van een tijdeloos geluk en een
onvervulbaar gemis.
Als schilder sprak hij zijn onrust en zijn verlangen uit. In dien tijd van romantiek
liet hij zijn vizioenen gereedelijk meedrijven naar reeden, ver en vreemd in plaats
en tijd, maar hij bleef deze stof beheerschen. Hij dronk niet alleen aan de bronnen
van die jaren, de verheerlijking van wat een bonte en wilde allure heeft, de schilders
van toen lazen ook, meer dan de tegenwoordige. Oude vizionnaire verhalen boeiden
hem en daarin vooral het doen van in leed, offervaardigheid of moed groote vrouwen.
Met hem kwam in de Fransche schilderkunst de vrouw als een wezen van hooger
orde te heerschen. De verfijning van zijn zintuigen en zijn in onverpoosde inspanning
gedrilde uitdrukkingsmacht hebben in deze beeltenissen triomfen gevierd.
Een ideaal van muze, koningin, godin of nymf stond hem voor oogen. Op vele
van zijn doeken vindt men die hooge gestalte terug. Ze schuilt zelfs, naakt, in de
schutse van een kuischheid, welke bedwongen tumult is, een werveling van driften,
die elkander in evenwicht houden, een uit onrust geboren rust en argelooze pracht,
die in zich zelf de perken van het leven overwonnen. Ettelijke jonge vrouwen hebben
grooten invloed op Chassériau geoefend. Het zou dwaasheid zijn daarvan te spreken,
als deze verhoudingen niet meer dan de huid geraakt hadden. En zelfs behoeft volstrekt
niet voor alle aan een ‘verhouding’ gedacht te worden. Chassériau behoorde niet tot
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het gilde der kunstenaars, die tot het onder stroom houden van de creatieve
werkzaamheid een onverbiddelijke scheiding maken tusschen de vlagen van de zinnen
en de tochten van het hart en hun oeuvre des te vrijer houden van troebele driften,
naar mate ze aan deze in andere richting een ongebonden loop laten.
In Chassériau was de schranderheid doorzinnelijkt, het genot aan dingen, menschen
en natuur zeker niet ledig van begrip. Hij was een onrustige, eer van de ziel, door
het zoeken naar wat zich in den schoonen schijn tegelijkertijd verhult en ontdekt,
dan van het lichaam in de behoefte aan verplaatsing. Chassériau heeft niet veel
gereisd. De familie was verre van rijk en veel van het later uitgewerkte moest hij als
de buit van het bloed, van vóór de geboorte of uit de eerste kindsheid, naar het westen
hebben meegevoerd. Een romanschrijver, den lezers van dit maandschrift bij uitstek
bekend, heeft eens ongeveer gezegd, dat een heel leven niet of nauwelijks voldoende
zou zijn om aan de felle gewaarwordingen, in de teere jeugd gewonnen, vorm te
geven. Men heeft den indruk, dat Theodore Chassériau aldoor uit dezen neerslag is
blijven putten. Behoeft het gezegd, dat dit in de verste verte niet met eenigerlei
kinderlijkheid, laat staan kinderachtigheid verward mag worden? Als de jonge
Chassériau zich door iets onderscheidde, dan was het door de feillooze gaafheid van
métier.
Op de eerste, voor zoo ver mogelijk volledige tentoonstelling van zijn werken in
het museum van de Orangerie te Parijs liggen teekeningetjes van hem toen hij acht
was. Ze onderscheiden zich nog niet van wat vaak in die jaren op papier wordt
gebracht. Men ziet er een kerk aan zee, een galjoen en een giraf met twee geleiders,
waarbij Théodore aanteekende, dat dit dier uit een reizend circus de belangstelling
van heel Parijs trok. Toen kon hij stellig niet als wonderkind te boek staan. Het is
grappig, niet meer. Hij blijkt een guit, die met kleurtjes weet om te gaan en het potlood
in zijn macht heeft. Al op zijn twaalfde jaar komt hij bij M o n s i e u r I n g r e s in
de leer. Aan Chassériau bleef tenminste de tegenstand van onwil, wanbegrip of al te
zorgelijke bekommering van ouderen bespaard. De roeping sprak in hem te duidelijk
en niets wettigde de vrees, dat hij, zoo jong aan zich zelf en het vrije ambacht
overgelaten, van deze vrijheid misbruik zou maken en ermee uit het lood slaan.
Als vrijheid kan hij de taak, die hem levensdoel was, nooit ervaren hebben.
Spanning, ontspanning, die begrippen lagen voor hem anders dan voor anderen, ook
dan voor vele schilders. Hij verkeerde temidden van de werkelijkheid zonder zich
daaraan gewonnen te geven. Hij bestudeerde de vormen en kleuren om aan hun al
te vasten greep te ontkomen. Ze genietend in zich op te nemen was hem maar mogelijk
voorzoover hij er los van bleef. Het impressionisme noch het realisme was op de
golf afgestemd, die datgene in hem deed trillen, wat op zijn beurt in schoonheid
gestalte aannam. ‘Niet de
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natuur, de poëzie van de natuur’ wilde hij schilderen. Dit houdt in, dat van
‘weergeven’ geen sprake kon zijn. De aarde zelf zag hij als een eiland, door de
eeuwigheid bespoeld. Eén vloed en alles is gedaan. Maar in stee, dat deze zekerheid
zijn lust in het leven ondergroef werd hij daardoor geëxaspereerd. ‘Il faut trouver la
poésie dans le réel; voir l'antique et les maîtres à travers la nature; rendre ce que l'on
a dans l'âme d'une façon visible, vraie et fine; voir dans les têtes, en les copiant, la
beauté éternelle et choisir la minute heureuse....’
Wat dacht Chassériau zich bij het woord natuur, waardoor hij de antieken en de
meesters wilde zien? Zonder twijfel de oostersche pracht van die eilanden, door den
oceaan omgeven, waar het leven paradijsgeluk is en door de ontketening van vuur,
zwavel en lava op één maal in een hel verkeeren kan. Dood en leven, ze zijn er dichter
bijeen dan aan de lauwe stranden. Het een determineert het ander en leent er zijn ijle
zwaarte aan. De spanningen zijn er heviger en brekensbroos. Dit terugzien, zij het
niet met oogen van het lichaam, moest bij het ouder worden van zelf een heen- en
vooruitzien over andere waterbanen worden. In hem was alles voor het reiken naar
het islamitische oosten gepredisponeerd. Noord-Afrika was toen eerst kort voor wat
hoovaardig de beschaving heet ontsloten. Aan de zuidelijke poorten van de oude
wereld, aan den ingang van die oude wereldzee lag onbesnoeid de barbarijsche
voorpost van een ander bestaan.
Dien hoogmoed, ongebroken, vond Chassériau bij mooren, arabieren en anderen
terug, toen hij in 1846 de Middellandsche Zee overgestoken was. Wat zich daar aan
wilde pracht en wreedheid, aan kwijnende verstarring, fierheid, rasgevoel en
heerschzucht openbaarde moest hem schokken en hem tegelijkertijd uit een
schemerigen voortijd bekend voorkomen. Want hoe hemelsbreed deze klimaten ook
gescheiden zijn, dat, waar hij geboren en waar hij wedergeboren werd, in tegenstelling
met de Parijsche atmospheer of het gebrek daaraan moesten ze voor hem dezelfde
kleuren dragen. En wel, omdat de anecdote hem ook daar onverschillig liet. Als een
orientalist mag hij niet beschouwd worden, al wendde hij gedurende een tijd zijn
aandacht met voorliefde naar die van dompe lusten brandende steden, waar de zware
muren en getraliede vensters zich sluiten op de vrouwenvertrekken en de tijd bleef
stilstaan.
Die tooneelen boeiden hem in de mate, waarin ze schuilhoeken van zijn wezen
wekten en met sluimerende verlangens samenstemden. Ten deele offerde hij ermee
aan een beginnende mode. Vele pronkschilderijen heeft hij daarnaar gemaakt. Ze
behooren niet tot wat wij in zijn oeuvre het meest bewonderen. Het is onnoodig te
verhelen, dat het onverdeeld bewonderen ten aanzien van Chassériau bijna nooit
voorkomt. Het was hem maar zelden gegeven, uit de lijst van zijn tijd te treden. Wie
zal zeggen, wat hem nog uit handen gekomen ware als hij langer geleefd had? Naar
het oordeel van Elie
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Faure had hij zich dan tot Frankrijks grootsten schilder uit de vorige eeuw kunnen
ontwikkelen. Toen Ingres, die zich van stonde af aan dit kind hechtte, eens achter
Chassériau langs liep, terwijl deze naar model teekende, bleef de meester verbijsterd
staan. En hij zou den anderen leerlingen toegeroepen hebben: ‘komt kijken, dit kind
wordt de Napoleon van de schilderkunst.’
Het dient tot niets, zich in deze gissingen te verdiepen. De aard van het talent zelf,
die geheimzinnige band met het in de prille jeugd ervarene, dit volhouden van de
ontroerbaarheid dier jaren in den man, dit niet breken van het snoer, waaruit de
kunstenaar, gelijk de boom uit zijn wortels, sappen zuigt en op het breken waarvan
het scheppingsvermogen van een ander al te vroegrijp genie, Rimbaud, faalde, dit
alles maakt de gedachte, dat Chassériau zich zelf ten volle uitgesproken had en de
rest herhaling of minder worden zou, tot meer dan een gratuïete onderstelling. De
beschuldiging ligt voor de hand, dat hij anderen eerst herhaalde of copieerde. De
naam van Ingres werd al genoemd. Zijn oostersche doeken met schitterende drift
uitvoerend, dacht hij gewis aan wat Delacroix er gevonden en ervan meegebracht
had. Maar de gevallen stonden geenszins gelijk. In Marokko werd Delacroix aan
zich zelf geopenbaard gelijk hij voor de wereld dit andere, op een onvergelijkelijk
trager rythme gestemde leven blootlegde. Eenmaal daar, had Delacroix niet verder
te zoeken. Zijn temperament vond er zonder voorbehoud zijn klimaat. De orientalist
bij uitstek was ermee gekomen. Men doet Chassériau waarlijk geen onrecht met de
erkenning, dat hij, zuiver als schilder beschouwd, Delacroix' mindere was. Maar om
aan dit lenige talent geheel recht te laten wedervaren moet men er een zekere houding
jegen aannemen. Hetzelfde geldt voor andere grooten, Vondel of Corneille. Maar
dan is ook op één maal aangeduid, in welk opzicht Chassériau het van Delacroix,
Ingres en andere schilders wint, die technisch wellicht zijn meerderen waren.
Chassériau bleef ons ondanks alles verwant. Wij ondergaan rechtstreeks den adel
van zijn menschelijkheid en de hoogheid van zijn dringen, dat zich maar met moeite
in het glinsterende net van deze schijnen of verschijnselen liet vangen. Ook in zijn
exotische tafreelen is soms een gulden atmospheer, die aan Delacroix vreemd bleef,
een rijkdom, eer ondanks 't veelvervige coloriet dan daardoor gesteund, die geheel
uit de verf is. Door of achter deze m u l t i p l e s p l e n d e u r beproefde de romanticus
een andere grootschheid te ontdekken: ‘tusschen de boomen den hemel stralend
blauw en van groote kracht te maken, niet te vergeten de sterke grondtonen, iets dat
koninklijk zij en dat blijft.’ De fiere eigenzinnigheid van Chassériau ligt in de laatste
woorden van den wensch opgesloten. Het verklaart de voornaamheid van een arbeid,
onder den hemel van de Antillen geboren, in de zon van Pompeï en het oosten gerijpt,
een lange schommeling tusschen droom en leven. De droom in hem hechtte zich aan
Delacroix, wat bij wijze van tegen-
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stelling leven te noemen is aan Ingres. Het is onnoodig bij het onzinnige van die
tegenstelling stil te staan. Onder een bepaalden gezichtshoek beschouwd, is de droom
‘levender’ dan het leven.
Het is even willekeurig, slechts deze beide namen in verband met hem te noemen.
Gelijk hij doorging op Poussin, bereidde hij Corot en zelfs Picasso voor. Maar Ingres
en Delacroix staan hier voor de stroomingen, die het sterkst op hem werkten en die
hij doorwaden en vermeesteren moest alvorens zich te hervinden. Als van den eenen
op den anderen dag kwam hij van Ingres tot Delacroix. Een samenvatting van beider
invloeden werd in de rustzaal van de Pompeiaansche vrouwen na het bad, het
Tepidarium, of de verdediging van de Galliërs verwezenlijkt. Het was een afscheid
en een loslaten van eenmaal vereerde leiders. Op het oogenblik, dat Chassériau de
zelfstandigheid van zijn genie, door harde studie bij deze en andere voorgangers
gestaald, moest bewijzen is hij geveld.
Op de belangwekkende expositie was het laatste, onvoltooid gebleven doek te
zien. Enkele weken vóór den dood riep hij zijn gedroomde geliefde voor het laatst
in het interieur van een harem op. Het lijkt ons meer dan een toeval dat deze gestalte
evenmin afgewerkt werd. Als een verschijning op de grens van droom en leven is
ze gefixeerd. Voor de uitdrukking van het onuitsprekelijke is de meester ten slotte
gezwicht. Als een gelijkenis heeft ze hem in de wisselende gedaanten van de vrouwen,
die hem na stonden, begeleid. De harmonieuse bouw van deze slanke leden wekte
gedachten aan antieke godinnen, maar de peinzensmoede trek van blik en houding
laat een onvree raden, den ouden onbekend. Wie de portretten ziet, door een
jeugdvriend en hem zelf naar Chassériau geschilderd, begrijpt, dat het oog van vele
vrouwen met meer dan welgevallen op dezen knaap gebleven man moest rusten.
Men zegt, dat hij te veel heeft liefgehad. Laten we elkander wel begrijpen, in animalen
zin moet dit zeker niet worden opgevat. Ook in het leven van de zinnen bleef hij op
het scheppen van harmonie gebrand.
Dit maakt hem aan Prud'hon verwant, maar de allegorieën van de Grieksche
etymologie stonden hem spoedig tegen. De overgang van het hellenisme naar het
exotisme kreeg in en door hem zijn beslag. Er is al gezegd, dat dit niet met den
pittoresken of documentairen trek van kleine-meesters vereenzelvigd moet worden.
Jean Louis Vaudoyer heeft juist gezien, dat Chassériau in de eerste plaats naar stijl
streefde. Stijl trachtte hij door de evocatie van oostersche tafereelen te voorschijn te
brengen gelijk hij het voordien door die van klassicistische paraden gedaan had. Deze
parade-aanblik is het onaangenaamste aan zijn kunst. Het bevrorene van die wassen
beelden in melodramatische houdingen is poppenkast, afgescheiden van de knappe
techniek. Het blijft zijn hooge verdienste zich aan deze vaardigheid in het laten
poseeren ontworsteld te hebben.
Zijn lenige en wulpsch gerichte levenskracht heeft hem gered. Een poos
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lang mocht het gevaar niet denkbeeldig schijnen, dat zij door de waardigheid van
den alle onderwerpen adelenden geest, die idealiseerwoede tot verdorrens toe zou
worden aangetast, maar hij doorstond de proef. Dit idealiseeren van de materie is
maar weinigen kunstenaars zonder schade voor de bronnen van hun kunstkracht
vergund. Er ging van hem een bekorende werking uit zooals hij ons nog met zijn
werken bekoort. Deze bekoringen ontstralen vooral aan de vrouwenbeeltenissen ten
voeten uit. Met het maken van een portret stelde hij zich zelden tevreden. Voor hem
hadden de lichaamslijnen evenzeer een gezicht als.... het gezicht. Men zie zijn
Suzanna, Andromeda, de Trojaansche vrouwen, Desdemona, de groote figuren van
het haast geheel te loor gegane fresco van de Cour des Comptes, het Tepidarium,
ongerekend de geschilderde en geteekende afbeeldingen van vrouwen uit zijn
omgeving. In hoe ver zij wezens van vleesch en bloed bleven blijkt aan een ieder,
die ze stelt naast degene, die de beide ‘idealistische’ schilders uit de tweede helft
van de vorige eeuw, Puvis de Chavannes en Gustave Moreau, beiden door Chassériau
gevormd, in beeld brachten. De meester schreef: l e s a n g c i r c u l e s o u s
l 'h o m m e . Aan bloed ontbreekt het den eenen en den anderen leerling. De hemelsche
personages van Puvis lijden aan ongeneeslijke anaemie, die van Moreau hebben
nooit geleefd. De schilder schijnt ze in kouden waanzin gedood en met de duurste
myrrhe in de kostelijkste gewaden gebalsemd te hebben.
Hij en Puvis werkten buiten den tijd, de scheppingsdrang van Chassériau was in
den tijd geschakeld. Hij zocht er de ‘gelukkige minuut’ om den aan den tijd onttogen
schoonheid in te vangen als het ruischen van de zee in een schelp. Hij reikhalsde
naar het oogenblik om ze, doorproevend, te buiten te gaan. In dit tegelijkertijd
verschijnen en verdwijnen had hij de tegenstelling, die zijn wezen uitmaakte, opgelost.
Maar het vinden van deze oplossing deed niet anders dan hem in staat stellen, de
zich zelf opgelegde taak te volvoeren. In geen enkele richting werd hij daardoor met
verlamming bedreigd. Elke zelfgenoegzaamheid van het bereikt hebben was hem
vreemd. Die onrust deed hem om beurten t a b l e a u x d e c h e v a l e t , godsdienstige
en historische doeken, christelijke en helleensche of Romeinsche voorstellingen,
geschilderde en geteekende portretten opzetten.
Die tegenstelling tusschen het helleensche en het oostersche ideaal vinden we in
zijn vrouwengestalten terug. Beide verschijnen het laatst op het al genoemde,
onvoltooid gebleven schilderij, twee oostersche vrouwen in rijke kleeren, in de
wezenlooze beslotenheid van de harem vermoeid op kussens neergezonken in
tegenwoordigheid van den zwarten slaaf. De eene, zwoel en hiëratisch, de
gazellenoogen met kohl geteekend, had des schilders leven met de door
bekoringskunst geslepen instincten der odaliske gehanteerd. De ander, bleek en
onbevangen als een vestaalsche, komt het ideaal van Ingres nabij. Maar Chassériau
was niets minder dan een modeschilder. Het te Rome
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gemaakte portret van Lacordaire, den fanatieken monnik, is uit het Louvre algemeen
bekend. Het is een meesterstuk, waarvan de geduldige zorgvuldigheid niets aan het
psychologische indringingsvermogen ontneemt.
Allengs ziet men zijn verfmaterie voller en glanzender worden. Hij begint naar de
zede des tijds met de kleuren in een dunne gladde laag over het doek te strijken. Van
liever lede worden ze korrelig met hoogsels en diepten. Dit belette hem niet zich van
groote opdrachten voor fresco's in kerken en andere gebouwen te kwijten. Eenige
van die werken zijn verloren gegaan, hetzij door brand, hetzij door hem zelf uit
baloorigheid vernield. Daarvan bevatte de tentoonstelling verscheiden foto's en enkele
fragmenten. Over gemis aan belangstelling van overheidswege had Chassériau niet
te klagen. Op zijn zeventiende jaar werd hij al tot den Salon toegelaten. Op deze
tentoonstelling kon men er zich rekenschap van geven, dat hij dit academisme later
ten volle ontgroeid is. Vele platen toonen, wat hij aan verluchtingen bij Romeo en
Julia, Othello en Macbeth geleverd heeft.
Zoo gingen hem zekere letterkundige invloeden niet voorbij. Maurice Barrès op
zijn beurt onderging de macht van sommige dier figuren als een doordringende en
overrijpe geur. De enkele vrouwen, in wie Chassériau's hang naar het oosten, dat in
dit geval ook als het verre westen mag worden aangeduid, zich gekristalliseerd heeft
boezemden den schrijver een gevoel in, dat naar liefde zweemde. Zij leefden in zijn
heugenis voort en overtuigden hem, dat van haar ‘een woord, een enkel gebaar ons
kan overtuigen, dat haar geheimen, kloppende beven en parfum voor ons heele leven
ons diepste geluksverlangen zouden bevredigen.’
Welk een lofspraak kan een schilder zich schooner droomen?
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De ontwikkeling van de typen der Byzantijnse Madonna's
door Elisabeth H. Korevaar-Hesseling
II
ALS een der oudste typen van de Madonna welke de Byzantijnse kunst geschapen
heeft, leerden wij in een vorig artikel de tronende Madonna kennen. Tot in de late
Middeleeuwen vinden wij deze, in volle majesteit tronende Madonna, deze Maestà,
die in alle opzichten volkomen beantwoordt aan de karakteristiek van de Byzantijnse
kunst, gelijk wij die in ons eerste opstel hebben beschreven. Monumentale schoonheid,
veroorzaakt door dekoratieve kwaliteiten en een verheven stemming kenmerkt deze
kunst. Het is begrijpelik dat een aldus georiënteerde kunst voor allerlei godsdienstige
voorstellingen bepaalde typiese gestalten heeft geschapen en daarin dus ook aan de
dogmatiese opvatting der Madonna vorm heeft gegeven.
De legende verhaalt dat S. Lucas de Evangelist zelf verschillende portretten der
H. Maagd heeft geschilderd en dat hierop de voornaamste typen der Byzantijnse
Madonna's terug zijn te voeren. Zo leerden wij in de tronende Madonna de ‘Nicopoia’
kennen, de ‘Zegebrengster’, aan wier bemiddeling de overwinning op de Avaren en
de nederlaag van Phocas werd toegeschreven.
In de literatuur vinden wij omtrent deze naam en het bijbehorende type der
Madonna niet veel steun. De Nicopoia, die Diehl in zijn ‘Manuel d' Art byzantin’
(2e editie p. 695) vermeldt in de schatkamer van de S. Marco te Venetië, verdient
deze naam niet.1) Bovendien vertegenwoordigt deze Maria het hieronder beschreven
type der staande Madonna, der Hidegitria en niet van de tronende Madonna. Eigenlik
is het niet goed na te gaan of de Nicopoia de naam was van een speciale Madonna
of van een bepaald type. Venturi vermeldt (helaas zonder nadere aanduiding van
bronnen) op p. 30 van de Franse uitgave van zijn werk ‘La Madone’ de tronende
Madonna in de apsis van de dom te Parenzo als het type der Nicopoia. Zeker is het
dat de in volle majesteit als Koningin des Hemels tronende Madonna, die onbewogen
neerziet op de haar aanbiddende stervelingen een apart en zeer veel voorkomend
type in de Byzantijnse kunst vertegenwoordigt. De Madonna te Parenzo is daarvan
een uitstekend voorbeeld. Zolang het tegen-

1) E. Molinier, le Trésor de la Basilique de S. Marc. p. 62 en 83.
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deel niet is aangetoond, sluiten wij ons dus aan bij Venturi en noemen met hem dit
type der Madonna: de Nicopoia.
Naast de tronende Madonna heeft de Byzantijnse kunst de Moeder Gods staande
voorgesteld terwijl zij op de linkerarm het Kind draagt. Ook deze Madonna's zijn
bijna symmetries, geheel in één vlak gekomponeerd en sluiten zich voortreffelik aan
bij de muur of het vlak waarop ze werden aangebracht. Waardigheid en symboliese
uitdrukking maken deze abstrakte vrouwenfiguren tot een schone vertolking van de
Theotokos-idee.
De overlevering wil dat ook dit type van Madonna teruggaat op de evangelist S.
Lucas. Deze zou een staande Madonna geschilderd hebben welke was opgesteld in
de kerk bekend als de Hodegos (buiten Byzantium), waarom de Madonna al spoedig
de naam H o d i g i t r i a (d.i. wegwijster) droeg. Later ontstond de legende dat het
stuk zo heette omdat het aan blinden het licht terug had gegeven, zodat zij zonder
gids de weg konden vinden. Daarna werd het meer en meer vereerd omdat Maria de
patrones en leidster der reizenden was.
Maria Hodigitria draagt het Kind gewoonlik op de linkerarm en legt de rechter op
haar borst, zodat ze de rechterarm van het Kind schijnt te steunen. De mantel is over
het hoofd gelegd en vormt als 't ware een kap. Men vindt de naam Hodigitria toegepast
zowel op staande Madonna's ten voeten uit gegeven, als op Madonna's die ter halver
hoogte zijn afgebeeld.
Wulff vermeldt in zijn groot werk ‘Denkmäler der Ikonenmalerei’ dat de Hodigitria
reeds op miniaturen uit de VIe eeuw voorkomt. Voor zover mij bekend is, is de
vroegste voorstelling der Hodigitria een mozaiek in een kerk te Cyprus.1) Daar het
stuk zeer beschadigd is, kan het hier echter buiten bespreking blijven. Liever worden
hier enige fraaie exemplaren van dit type der Madonna besproken. Het prachtige
mozaiek in de apsis van de dom te Torcello bij Venetië (afb. 1) is reeds een voorbeeld
van Byzantijnse kunst uit de tweede bloeitijd, dus uit de XIe en XIIe eeuw. De
langgerekte gestalte van Maria met de droefgeestige peinzende blik is als een
verschijning uit een andere wereld. Geheel geïsoleerd van de aarde, staat de mystieke
gestalte tegen het effen fond op een simpel voetstuk en staart, in gedachten verzonken,
voor zich uit.
In de kerk S. Maria Maggiore te Rome bevindt zich een merkwaardige, op linnen
geschilderde en op paneel geplakte Madonna. Volgens de traditie is deze beroemde
‘Madonna della Neve’ de kopie naar de door S. Lucas zelf geschilderde
Madonna-Hodigitria. Inderdaad vertoont Maria het type, alleen is zij ter halver hoogte
voorgesteld en is de houding der handen anders. Misschien is de houding der
rechterhand van Maria symbolies bedoeld en moet men in de drie naar voren gestoken
vingers de drie personen van de

1) De Madonna tussen de aartsengelen Michael en Gabriel, die de wereldbol dragen, in de apsis
van de Panagia Angeloktistos te Chiti op Cyprus. Wulff dateert dit stuk evenals Bréhier in
de IXe eeuw.
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H. Drieëenheid zien, terwijl de beide aaneen gesloten vingers de twee naturen van
Kristus aangeven. Het gebaar van 't Kind is onduidelik; waarschijnlik keek 't Kind
vroeger, juist als de Madonna, de beschouwer aan.1)
Het stuk is zwaar beschadigd en gerestaureerd. Het dateert in hoofdzaak uit de
XIIIe eeuw, uit een periode dus waarin reeds een ander sentiment in de Madonna's
tot uitdrukking werd gebracht. Vergeleken met de hier boven besproken Hodigitria
uit Torcello vertoont het gelaat van Maria een iets menseliker gevoel en zijn de
vormen voller. Voor de kunstenaar die dit stuk schiep, was de Maria-figuur meer
dan uitsluitend symbool.
Het Centraal Museum te Utrecht mag zich gelukkig prijzen een zeer fraai klein
relief te bezitten met de voorstelling der Hodigitria (afb. 2). Minder bekend is het
relief in verguld brons dat thans bewaard wordt in 't Victoria and Albert Museum te
London (afb. 3). Dit fraaie en gevoelig gemodeleerde kunstwerk is afkomstig uit de
kerk te Torcello en vertoont inderdaad verwantschap met het zo juist besproken
mozaiek aldaar (afb. 1). Het was niet als groot werk bedoeld, bestemd om uit de verte
gezien te worden en overeenkomstig daarmee is het iets minder monumentaal opgevat.
Daarvoor in de plaats vertoont het een grote innigheid van expressie, op roerende
wijze toegelicht door het opschrift, dat in vertaling luidt: Theotokos sta uw dienaar
Filippus bij. Ook dit relief dateert uit de XIe of XIIe eeuw.
Naast de tronende Nicopoia en de staande Hodigitria, die ongetwijfeld het meeste
voorkomen, heeft de Byzantijnse kunst nog een derde type van Madonna gekend,
welke zowel naar inhoud als vorm zeer merkwaardig is. Ook dit type gaat terug op
een Madonna welke te Constantinopel werd vereerd en waarvan S. Lucas de schilder
heette te zijn. Deze Madonna zou door de H. Pulcheria, de dochter van keizerin
Eudoxia gegeven zijn aan de door haar gebouwde kerk in de wijk Blachernae te
Constantinopel, vandaar dat deze Madonna de B l a c h e r n i o t i s s a werd genoemd.
Er heeft grote verwarring geheerst over het vraagstuk hoe men zich dit type van
Madonna had voor te stellen. Eindelik heeft de Russiese geleerde Kondakow uiteen
gezet dat er in deze Blachernerkerk meerdere heilige stukken tegelijk en naast elkaar
aanwezig waren en dat de z.g.n. Blacherniotissa eigenlik een Maria is zonder Kind
in de houding van een Orant, gelijk men deze in de vroegste Kristelike kunst der
katakomben meermalen vindt. De Oranten zijn daar voorgesteld terwijl zij beide
armen naar boven heffen, dat is de biddende houding in de antieke kunst. Als Orant
verschijnt Maria meermalen (mozaieken te Ravenna, te Rome etc.), maar 't feit dat
zij daar zonder 't Kind is voorgesteld, maakt dat deze voorstellingen der H. Maagd
buiten onze beschouwingen vallen. Er bestaat echter een type van Madonna's dat in
't Oosten zeer verbreid was en dat thans in de Russiese kerken nog veel voorkomt.
Dit type is eigenlik een variant van de Blacherniotissa want

1) J. Wilpert, Die Römischen Mosaieken und Malereien p. 1136,
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het vertoont Maria eveneens als orant, met opgeheven armen dus, terwijl het Kind,
omgeven door een nimbus, voor haar borst is uitgebeeld. Deze vorm wordt de
M a d o n n a P l a t y t e r a genoemd.1) Het is mij echter gebleken dat de namen
Blacherniotissa en Platytera door elkaar worden gebruikt voor dit type, dat men ook
op Byzantijnse zegels veel tegen komt (afb. 4 en 5). Deze vorm van Madonna is
diepzinnig van inhoud. Het Kind is hier op mystieke wijze met de Moeder verenigd;
elk natuurlik verband is uitgesloten. Bovendien zijn in dit type de beide funkties der
Madonna in één voorstelling uitgedrukt, want zij is en als Moeder-Maagd
weergegeven en als Voorbidster voor de mensheid.
De fraaiste interpretatie van de Madonna Platytera is het relief in de hostieschaal
van ophite, die bewaard wordt in het klooster Xeropotamou op de berg Athos (afb.
4). Welk een dekoratief talent heeft de ontwerper van deze schaal bezeten! Maria
staat met opgeheven armen in het midden van 't medaillon, dat de bodem vormt van
de schaal. Twee wierookvaten-zwaaiende engelen buigen zich ter weerszijden naar
haar over en passen zeer fraai en ongedwongen in de voor hen beschikbare ruimte.
De openingen welke overblijven, zijn nagenoeg symmetries met net genoeg speling
en variatie om de blik geboeid te houden. Om de rand zijn als op even zovele stralen
van de cirkel, figuren van heiligen geschikt. Nergens is de kompositie star of stijf;
niettegenstaande de grote regelmaat is alles beweging en levendigheid. Dit valt wel
zeer sterk op wanneer men naast dit meesterwerkje het relief zet met de Madonna
Platytera uit een kerk te Venetië (afb. 5). Als voorstelling is deze Maria interessant,
als kunstwerk is het van veel mindere kwaliteit.
Nog een vierde type der Madonna heeft de Byzantijnse kunst in haar bloeitijd
gekend: de K y r i o t i s s a . Deze Madonna ontleent haar naam aan de Kyriosbasilica,
een kerk te Byzantium. Evenals de Hodigitria is ook deze Madonna staande
voorgesteld. Zij houdt het Kind dat schijnt te zitten, echter recht voor zich (afb. 7)
en doet daardoor denken aan de tronende Madonna (zie boven) die schijnt te zijn
opgestaan. De Kyriotissa is het laatste, en tevens 't minst voorkomende, type der
Madonna welke de Byzantijnse kunst in de eerste eeuwen van haar bestaan heeft
gecreëerd. Verderop zal blijken dat in de XIIe eeuw ongeveer, wanneer een zeker
realisties sentiment de Byzantijnse kunst, die dreigde te verstarren, nieuw leven
toevoert, nog een andere vorm van Madonna ontstaat. Vóór de XIIe eeuw kan men
echter zeggen dat, al mogen kleine varianten voorkomen, men toch steeds de
Byzantijnse Madonna's terug kan brengen tot een der boven beschreven groepen. Al
deze typen hebben gemeen dat zij vorm geven aan de idee der Theotokos, aan de
dogmatiese opvatting der Moeder

1) In de Katakombe Coemeterium Maius te Rome bevindt zich een fesco waarop Maria in de
laat-Hellenistiese stijl als orant is voorgesteld. Voor haar bevindt zich 't Kristuskind, echter
nog zonder nimbus en in de gestalte van een antiek jongensfiguurtje. Wellicht kan dit fresco
als prototype van de latere Madonna Platytera beschouwd worden.
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Gods, gelijk de Kerk deze toen huldigde. In welke vorm wij de Madonna op de
kunstwerken uit de bloeitijd zien afgebeeld, steeds is het de streng frontaal opgevatte,
onbewogen Moeder-Maagd die het Kind als een symbool vertoont. Geheel daarmee
in overeenstemming is het feit dat elk menselik verband tussen beide figuren
ontbreekt. Niets wijst bij deze kunstwerken op de verhouding tussen Moeder en Kind.
Als twee onwezenlike verschijningen komen beiden uit tegen het vlakke fond; zijn
zij daardoor echter niet juist de mysterieuse incorporatie van het dogma?
De plaatsing der figuren in een nader gekarakteriseerde omgeving zou het verband
met de werkelikheid aantonen en een realistieser indruk veroorzaken. 't Zelfde gevolg
zou een meer natuurlike houding van Moeder en Kind te weeg brengen. Het sterk
naar voren tredende dekoratieve element dringt echter alle realisme op de achtergrond.
Belangwekkend is het nog eens na te gaan waaruit deze dekoratieve kwaliteiten
bestaan. In de eerste plaats is de frontale houding der figuren streng doorgevoerd en
is alles gedaan om de kompositie vlak te houden. Beschouwt men bijvoorbeeld de
armen bij de meeste figuren, dan liggen deze van 't Kind in 't zelfde vlak als die van
Maria, terwijl het Kind toch op de schoot der Moeder zit. Elk verschil in diepte is
bij de beste der Byzantijnse kunstwerken angstvallig vermeden (men verg. bijv. de
oplossing der knieën bij de zittende Madonna).
Naast de vlakheid der Byzantijnse kompositie treft de regelmaat en de symmetrie
er van. Bij de Hodigitria, die het Kind op de linkerarm draagt, is de symmetrie
natuurlik enigszins verbroken, maar bij de andere Madonna's zijn de hoofdvormen
zeer symmetries om de middelste as gegroepeerd. Uiterst knap tonen deze artiesten
zich in het schikken der figuren in de vereiste vlakken, en in 't komponeren van
onderdelen in ruimten die beschikbaar zijn voor bijfiguren, zowel als in 't aanbrengen
van ornamenten, die als regelmatig terugkerende accenten de komposities omlijsten.
Meesterlik weten ze menselike gestalten, bloem- en bladvormen te styleren om ze
zo naast geometriese ornamenten als motieven in hun dekoratieve komposities te
gebruiken.
Talrijke voorbeelden, welke in een ander verband en in een vorig artikel reeds ter
sprake kwamen, zijn hiervoor aan te voeren: hostieschaal in Xeropotamou, ivoren
plaques te Berlijn en coll. Stroganoff, mozaiek in S. Maria Domnica met prachtig
dekoratief gegroepeerde engelscharen ter weerszijden van de Theotokos enz. De
kleur komt uit de aard van de zaak het meest op de voorgrond bij de mozaieken. Het
is bekend welk een schitterende kleurenpracht deze kunstwerken kenmerkt; zij die
dergelijke mozaieken uit aanschouwing kennen, weten dat de kleuren ook geheel
anti-naturalisties zijn toegepast. De warme, fonkelende tinten waaraan 't veelvuldig
gebruikte goud ongemene luister verleent, versterken de als 't ware onwezenlike
indruk dezer kunstwerken: als figuren uit een andere wereld staren de Madonna
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AFB. 8. MADONNA VAN WLADIMIR. BYZANTIJNSCH ICOON, ONGEVEER BEGIN XII EEUW. HISTORIES
MUSEUM, MOSKOU
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9. MADONNA MET HEILIGEN. FRESCO IN DE APSIS V.D. KERK S. SILVESTRO, TIVOLI. ± 1100

e
AFB. 10. MADONNA MET WIJZE EN DWAZE MAAGD. MOZAÏEK BEGIN XIII EEUW. ROME, S. MARIA IN
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met de Verlosser van de muren, maar vooral van de apsis der kerken u aan.
Met de karakteristiek der Byzantijnse Madonna's is eigenlik tegelijkertijd een
waardering van de Byzantijnse kunst gegeven. Hoofdzaak moet immers in een
dergelijke beschouwing de appreciatie zijn van de verheven stemming en het
dekoratieve en monumentale karakter dezer kunst, die op deze wijze tot zulk een
uiterst fraaie vertolking van 't dogmaties geworden geloof was geworden. Door deze
eigenschappen staat de Byzantijnse kunst in lijnrechte tegenstelling tot de Hellenistiese
kunst, die immers het realisme en de ongebonden vorm huldigde. Het is ongetwijfeld
waar dat men telkens weer bij 't bestuderen van Byzantijnse kunstwerken, zelfs tot
in de XIIIe eeuw, gefrappeerd wordt door herinneringen aan de klassieke kunst,
speciaal in de snit van sommige koppen en in de val der plooien en gewaden.
Ongetwijfeld moet hier aan de erfenis der voorouders van de Byzantijnse kunstenaars
gedacht worden. Een gevoel voor waardigheid en rust, zin voor harmoniese proporties
is de beste middeleeuws-Griekse kunstenaars evenzeer eigen als de Griek uit de
klassieke en vroeg-Hellenistiese periode. Het diepere wezen van de Byzantijnse kunst
is echter geheel verschillend van die der Grieken uit het Hellenistiese tijdperk.
Een kunst als de Byzantijnse, die gebaseerd is op de uitbeelding van abstrakties
gekleed in gestyleerde vormen, is voorbestemd om te vervallen tot starheid en
conventionalisme. Als de dogma's die zij uitbeeldt, aan de kunstenaars niets meer te
zeggen hebben en deze dus niet anders gaan doen dan de oude, beproefde vormen
steeds herhalen, worden deze als van zelf dood, star en strak. Slechts één uitweg is
hier mogelik, één middel om weer tot nieuw leven te geraken: dat is n a t u r a l i s m e .
Slechts het zich inspireren op de natuur, in dien zin dat de kunstenaars niet alleen
hun ogen opendoen voor de vormen in die natuur, maar dat ze zich ook meer verdiepen
in de gevoelens en gedachten der gestalten die zij in beeld brengen, kan de kunst in
zo'n geval redden. De voorstellingen der Madonna kunnen deze waarheid illustreren.
Inderdaad konstateert men omstreeks de XIIe en XIIIe eeuw een zekere verstarring
in vele Byzantijnse kunstwerken. De lijnen worden wat scherp en hard, de
gelaatsuitdrukking leger. Men voelt dat de kunstenaars min of meer machinaal de
bekende vormen gaan overnemen. Daar naast zien we in dezelfde tijd echter ook
gevoelvollere Madonna's, maar deze vertonen nu een enigszins ander sentiment dan
die in de reeds besproken Byzantijnse kunst. Zij bewijzen dat deze kunst ten slotte
niet zo eentonig en beperkt is geweest als menigmaal wordt gedacht en dat er van
ontwikkeling wel degelik gesproken kan worden al gaat deze dan ook niet met grote
sprongen.
De verandering gaat uiterst langzaam, maar toch is het duidelik dat vanaf de XIe
eeuw ongeveer de kunstenaars iets meer menselike gevoelens gaan uitbeelden. 't Is
nog maar zeer gering: een enkele keer neigt de Ma-
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donna het hoofd een weinig over tot het Kind, zodat er meer verband tussen hen
beiden wordt uitgedrukt en een meer moederlike stemming uit de kompositie spreekt.
De Maria boven de hoofddeur van de kathedraal te Monreale (afb. 6) is hiervan een
voorbeeld. De houding van het Kristuskind is reeds tamelik gecompliceerd en daarbij
zijn de beentjes naakt. Niettegenstaande de compositie geheel vlak aandoet, staat
Maria toch reeds iets schuiner op 't grondvlak. De indruk van diepte die hierdoor
gewekt zou kunnen worden, wordt echter weer opgeheven door het Kind, dat ten
slotte weer in één vlak ligt met Maria's rechterschouder.
Weldra gaan de kunstenaars nog een stap verder: Maria buigt het hoofd iets meer
over naar 't Kind, dat het kopje tegen zijn Moeder aanvleit. De kompositie is daarbij
toch gesloten gebleven (afb. 8), aan de dekoratieve kwaliteiten is niets te kort gedaan.
Toch is hiermee een nieuw type van Madonna ontstaan: de E l e o u s a d.i. de
meelijdende Madonna. Aan de droefgeestige uitdrukking in Maria's gelaat ziet men
dat Zij de gevaren kent die haar Zoon bedreigen en dat ze reeds in stilte lijdt. Het
Kind daarentegen is al een klein weinig kinderliker voorgesteld en schijnt niets van
de toekomst te vermoeden.
Een der vroegste en tevens een der fraaiste voorbeelden van de Eleousa is de
beroemde Madonna van Wladimir, thans in het histories museum te Moskou (afb.
8). Dit stuk, waarvan vermeld wordt dat het per schip uit Konstantinopel was gehaald,1)
is een wonderen-verrichtend icoon2) en dateert van ongeveer 1100. De gezichten van
Moeder en Kind zijn gaaf; de gewaden zijn in de XIIIe en XIVe eeuw overgeschilderd.
Maria draagt het Kind thans op de rechterarm, terwijl het Kind, dat geheel en profil
is weergegeven, het kopje tegen de wang zijner Moeder legt. Maria vertoont in 't
lichaam een kleine wending, zij staat echter naar voren. De frontale kompositie blijft
gehandhaafd en ook verder is het dekoratieve element onaangetast. Moeder en Kind
vormen één gesloten groep.
Het motief van de mee-lijdende, gevoelvolle Madonna komt tegen de XIIe eeuw
steeds meer voor, gelijk ook verschillende miniaturen bewijzen. Het zal verderop
blijken dat vooral ook de Russiese kunst dit type bewaard heeft. Bladert men de grote
werken met afbeeldingen van Russiese iconen door, dan wordt men menigmaal
gefrappeerd door deze abstrakte, immateriële Madonna's, die toch ook weer zo
menselik-tragies zijn.
De Russiese kunst kan beschouwd worden als de erfgenaam van de Byzantijnse
kunst. Toen Rusland onder Wladimir, grootvorst van Kiëf, gekerstend werd, werd
met de orthodoxe godsdienst ook vanuit Griekenland de Byzantijnse kunst
geïmporteerd. Een voorbeeld hiervan levert de juist besproken Madonna van
Wladimir, die van zuiver Byzantijnse oorsprong is.

1) Wulff ‘Denkmäler d. Ikonenmalerei’, p. 262.
2) Een Icoon, (letterlik beeld) is in de Grieks-Katholieke kerk een geschilderd heiligen-beeld.
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In de Grieks-Katholieke landen heeft men, zoals in een volgend artikel besproken
zal worden, voor de religieuse kunst vastgehouden aan de Byzantijnse kunsttradities
met hun sterk anti-naturalistiese opvatting. Hierdoor is het dan ook mogelik dat nog
heden ten dagen in de Grieks-Katholieke landen werken in Byzantijnse stijl ontstaan.
In Italië en West-Europa is de ontwikkeling der kunst geheel anders gegaan. Ook
in Italië had de Byzantijnse kunst diep wortel geschoten en blijft vooral de
schilderkunst nog lang onder haar invloed, maar toch gaat de schilderkunst vanaf de
XIIIe eeuw onder leiding van Giotto en andere kunstenaars wegen op, die in hun
aard sterk verschillen van die welke zij tot die tijd had gevolgd en die haar ook ten
slotte tot de Renaissance zullen leiden. Nieuwe idealen beginnen de geest der artiesten
te inspireren. Om deze nieuwe emoties in beeld te brengen, waren natuurlik andere
gestalten nodig dan de gestyleerde vormen, waarmee de Byzantijnse kunst eens zulke
wonderen van schoonheid had geschapen. De artiesten hebben die vormen echter
eerst heel langzaam gevonden. Heel voorzichtig komt er in de gestalten iets meer
beweging; zij beginnen een weinig te draaien en zich los te maken van het vlak. Zij
gaan hun ledematen uitsteken, wenden 't hoofd naar rechts of links en staan niet
steeds meer frontaal tegen een effen fond, maar dikwijls schuin op 't grondvlak. Om
dit alles te kunnen bereiken, was een grotere kennis nodig van de konstruktie der
menselike gestalten en van hun gelaatsuitdrukkingen, dan waarover de Byzantijnse
kunst beschikte. De geschiedenis der XIIIe en XIVe eeuwse beeldende kunst in Italië
leert ons hoe de kunstenaars deze kennis hebben gekregen. Men denke echter hier
niet aan 't welbewuste naturalisme van de XVe eeuw, van de echte Renaissance. In
de middeleeuwen gaat de ontwikkeling minder stelselmatig en veel langzamer; de
wil en de wens zijn er echter. Een gehele reeks Madonna-voorstellingen kan de
ontwikkeling illustreren. Wij doen hier slechts een greep. Vergelijking met het fresco
uit de VIe eeuw in de Comodillakatakombe te Rome (zie vorig artikel) laat zien dat
omstreeks 1100 bij alle herinnering aan de Byzantijnse kunst toch in een fresco als
dat in S. Silvestro te Tivoli (afb. 9) een iets grotere vrijheid van beweging is verkregen.
Tussen 1198 en 1216 moet 't mozaiek ontstaan zijn in de kerk S. Maria in
Trastevere te Rome, waarop de Madonna is voorgesteld tussen een wijze en een
dwaze maagd (afb. 10). Maria is gezeten op een troon en is bezig, echter op
buitengewoon weinig realistiese wijze, het Kind te voeden. Dit motief, dat in de XVe
eeuw bij voorkeur door de schilders wordt behandeld, strookte niet met de Byzantijnse
Theotokosopvatting. Voor zover mij bekend is, komt het slechts een enkele keer
voor in de oudere kunst. In Egypte, in 't klooster van S. Jeremias te Saggara vindt
men een fresco in een nis dat uit de VIe of VIIe eeuw dateert. Maria reikt het Kind,
dat op haar rechterknie zit, de borst. Zij heeft het type der late Koptiese portretkoppen;
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de kompositie is even vlak gehouden als die van Byzantijnse mozaieken uit dezelfde
periode en bewijst dat de omkeer van de Hellenisties-naturalistiese kunst naar 't
anti-naturalisme ook hier plaats vond. De esthetiese kwaliteit is alleen veel minder.
Hoogstwaarschijnlik is het type der zogende moeder afkomstig uit Egypte, waar tot
in de Ve eeuw na Kristus de Isisdienst heeft voortbestaan. Voorstellingen van Isis
die het knaapje Horus zoogt, zijn er vele. Daarbij sluiten zich verschillende ons
bekende grafmonumenten aan, waarop de Moeder met haar Kind is voorgesteld en
waarvan wij zeker weten dat zij profane voorstellingen zijn, doordat op een de naam
‘Thekla’ is gegrift1). Hierdoor laten zich wederom Ve en VIe eeuwse grafmonumenten
verklaren, waarvan Berlijn er een bezit en waarop een zogende Moeder is voorgesteld,
met aan weerszijden van het hoofd een kruis. Dit is echter geen Maria, maar een als
Kristin gestorven jonge moeder. Dit vertegenwoordigt dan de laatste faze die leidt
tot de religieuse voorstelling der zogende Madonna, waarvan het oudste voorbeeld
het bewuste fresco te Saqqara is. Vermoedelik is deze muurschildering, die van voor
de verwoesting van het klooster in 640 dateert, het uitgangspunt geweest van de
latere voorstellingen, vooral van de Italiaanse.
Het besproken mozaiek in S. Maria Trastevere is een zeer vroeg voorbeeld van
het motief der zogende Madonna. Eerst toen de kunstenaars werkelik meer het
moederlik sentiment in de Madonna's gingen uitdrukken, werd de z.g.n. ‘Madonna
del latte’ een der meest geliefde onderwerpen in de schilderkunst. In de XIVe eeuw
heeft Ambrogio Lorenzetti met de Madonna in 't seminarium van S. Francesco te
Sienna van dit bekoorlike motief een zeer gevoelige vertolking gegeven, waarbij
echter toch nog 't eenvoudig-natuurlike element ontbreekt. In de XIIIe eeuw toont
de Italiaanse kunst slechts bij hoge uitzondering belangstelling voor dergelijke
realistiese motieven. Bijna steeds wordt Maria tronend voorgesteld, als ‘Maestá’. In
volle majesteit zetelt de Madonna op haar troon, omringd door engelen die het hoofd
eerbiedig tot haar neigen. Zo beeldt o.a. Cimabue de Moeder Gods af op het grote
altaarstuk dat in de Uffici hangt en dat c. 1260 gedateerd kan worden.
Men wordt, voor dit beroemde paneel staande, onmiddellik herinnerd aan de
Byzantijnse kunst en wel speciaal aan de voorstellingen der Nicopoia (verg. afb. in
't vorig artikel). Bij nadere beschouwing echter blijkt dat, niettegenstaande de streng
doorgevoerde dekoratieve opvatting, de Madonna toch reeds iets van haar majesteit
heeft ingeboet. Evenals op 't mozaiek te Monreale (afb. 6) buigt Maria immers het
hoofd een weinig over naar het Kind; er is iets zachters in de uitdrukking gekomen,
iets lieflikers, waaruit men ziet dat de kunstenaar een zeker menselik element in de
Moeder van Kristus is gaan bevroeden.

1) Berichte aus den Preussischen Kunstsammlungen, 1929, Heft 2.
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Op deze weg is de kunst voortgegaan. Van Cimabue's beroemde leerling Giotto bezit
de Uffici een groot paneel, waarop de Madonna met het Kind voor is gesteld, gezeten
op een troon en omringd door engelen Vergeleken met de Madonna van Cimabue
konstateert men bij Giotto een veel grotere vrijheid en realisme. De gelaatskleur van
Maria is door het rode kleurtje natuurliker dan de bruin-groene tint welke het gelaat
van Cimabue's Madonna kentekent. De voorste engelen knielen werkelik voor de
troon, die zelfs met enig perspektief is weergegeven, zodat 't mogelik wordt dat twee
heilige figuren op zij door de zijwanden als door raampjes staan te kijken. Wel is de
kompositie nog geheel symmetries en wordt de indruk van diepte weer opgeheven
door de zeer regelmatige verdeling der accenten, maar toch voelt men dat Giotto
meer van 't leven zelf in zijn werk tot uiting heeft gebracht dan Cimabue deed.
Aan het eind van de XIVe eeuw ontstond een Madonna waarvan de kunstenaar
het zelfs gedurfd heeft het Kind spelend met een duif voor te stellen (Madonna te
Mosciano bij Florence). Het is echter nog slechts 't motief alleen dat een bekoorlik
detail uit 't gewone leven in herinnering roept. De gehele esthetiese vertolking van
het gegeven is nog ten nauwste verwant aan de thans reeds besproken voorbeelden.
Hoe lang heeft het geduurd voordat de kunstenaars in Maria werkelik iets van het
echt moederlike sentiment neer durfden te leggen! Zelfs in de hierboven reeds
besproken Madonna del latte van Ambrogio Lorenzetti is dit gevoel nog niet aanwezig
en heeft Maria nog iets onwezenliks in de manier waarop zij naar haar Kind kijkt.
Eerst toen de ontwikkeling van het Kristendom onder invloed van Franciscus van
Assisi (pl.m. 1223) en van de na hem gekomen mystici zover was gevorderd dat de
liefde en de bewondering voor de natuur en het leven weer werden getolereerd,
konden de kunstenaars komen tot die voorstellingen der Madonnafiguur, welke
tegelijk ontroeren door hun verheven stemming, en door hun diepe menselikheid.
De XVe eeuw is wel de periode waarin de kunstenaars het zuiverst deze opvatting
van de Madonna hebben gehuldigd. De XVe eeuw staat nog dicht genoeg bij de
middeleeuwen om daarvan de vroomheid en eenvoudigheid van gemoed te hebben
bewaard; daar tegenover staat echter de levensvreugde en liefdevolle verering voor
de natuur welke het kenmerk zijn van de ontluikende Renaissance en welke een
verrijking van inhoud en nieuwe bezieling hebben gegeven aan tal van kunstwerken.
Juist door deze harmoniese opvatting, waarbij als het ware het Goddelike belichaamd
wordt in de aardse voorstelling van Moeder en Kind, zou men met goed recht de
XVe eeuw het hoogtepunt kunnen noemen der voorstelling van de Madonna.
In Italië en 't verdere West-Europa is de kunst dus vast besloten de weg naar 't
realisme opgegaan; zij heeft in de loop der eeuwen steeds nieuwe
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mogelikheden ontdekt en nieuwe variaties op de oude thema's gegeven. Het is niet
te ontkennen dat de vroomheid en diepte van uitdrukking daaronder later wel eens
hebben geleden; niet altijd zijn de kunstenaars even devoot gestemd geweest als zij
dat in de XVe eeuw nog waren. De kunst is de spiegel van het geestelik leven en het
spreekt dus van zelf dat in tijden van weinig echt religieus leven ook in de
voorstellingen der Madonna's ware vroomheid gemist wordt.
Als de voornaamste literatuur over de Madonna noemen wij:
A d o l f o Ve n t u r i , La Madonna, Milano, Hoepli 1900 (Franse vertaling,
Paris, Gaultier Magnier et Cie).
V.C. H a b i c h t , Maria, Oldenburg 1926, Verlag G. Stalling.

Kleinere boeken zijn:
C. J é g l o t , La Vièrge dans l'Art, Editions du foyer francais, Paris 1924.
W. R o t h e s , Die Madonna, Köln, Verlag Bachem.
M a r i a M a t e r D e i , Roma 1931, Ponteficio Istituto d'Archeologia Cristiana.
J.J. T i k k a n e n , Madonnabildens Historia, Stockholm 1916.
Verder moge verwezen worden naar de voornaamste werken over Byzantijnse kunst
en naar J. Wilpert ‘Die Römischen Mosaieken und Malereien’ Freiburg 1924,
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Een dag
door Theun de Vries
Soms denk ik mij een dag, dat ik weer eenvoudig zal wezen:
lachen om een bonten boerenjool,
om kinderen, om zon Eindelijk zullen mijn handen de aarde herkennen,
de klei zal smijdig zijn, wanneer ik ze kneed
tot een nap, tot een vat, tot een menschenbeeld
(want ik moet de vormen dezer gemeenschap beitelen);
eindelijk omvangt mij weer zengende hartstocht des zomers,
dat is delven, mesten, zaaien, ademen in heet stof,
alle poriën van mijn lichaam vol van uw mysterie, groeikracht!
Eindelijk zal ik vergeten, dat ik dienstbaar was:
eindelijk afstand doen van het bleek visioen,
weten, dat ik als de mijnen geschapen werd
om den roep te verstaan uit het groene moeras,
de kermende nood der herfstvogels in den storm,
den boom, gekromd onder den winterwind....!
Eindelijk, aarde!
Een pijp in den avond, herbergmuziek, een rosse maan,
het innige lichaam van een vrouw wier liefde wacht,
geur van haren en lippen, heupen zoet als een bruiloftsbed o aarde, die dag! -
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Eenzaamheid
door A. Hendriks-Kappelhoff
Er is een liefde, die haar weerloosheid
In schijn van aanvalskracht verhult.
Er is een ongeweten strijd
Tusschen verlangen en geduld.
Er is een zachtheid, die haar nood belijdt
In sterk vertoon van vreemd verweer,
Een toegewijde dienstbaarheid,
Die tevergeefs vraagt om beheer.
Er is een zwakte, die ten dood bereid
Toch altijd verder leven moet,
Een Ahasverus-eenzaamheid,
Die zoekt... een huis... een mensch... een groet. -
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‘Droeve jeugd’
door Siegfried E. van Praag
I
Mijn vriend,
DIKWIJLS heb ik je beloofd je de geschiedenis van mijn jeugd te vertellen. Hoeveel
avonden, wanneer we eindelijk alleen waren was ik niet vastbesloten je het verhaal
te doen, waar je om gevraagd had. Je weet zelf, hoe dan de liefde tusschen ons zoo
groot was, dat we verleden noch toekomst hadden en het oogenblik ons tot zich nam.
Het oogenblik, het heden heeft alleen voor mij bestaan in jouw liefde. Maar nu, dat
je van me weg gaat, wil ik spreken. Weet je nog dat jij me roemde, omdat ik zoo
goed andere menschen kon begrijpen en aanvoelen? Ik wilde dat je lof geheel verdiend
was. Ze is dat niet. Wat ik echter geworden ben, dank ik aan mijn droeve leerschool.
Het verdriet heeft me tot een denkende en voelende vrouw gemaakt. Ik wil bij je
zijn, mijn vriend, op dien langen tocht van Parijs naar je geboortestad. Daarom geef
ik je nu het verhaal van m'n jeugd mee, dat ik in lange nachten voor je geschreven
heb.
Ik ben opgegroeid op het oude slot van Avauges, dat niet ver van Lyon afligt, aan
de Turdine, een vriendelijke rivier. Aan haar oevers heb ik als meisje dikwijls gezeten
en mijn tranen vielen in de stille golven van haar stroom. Ik woonde op het slot van
mijn moeder, Madame Julie d'Albon met mijn oudere zuster Diane en m'n broer
Camille. Als kind reeds merkte ik verwonderd op dat ik niet als zij den naam d'Albon
droeg. Men noemde mij Mademoiselle de Lespinasse. Dat maakte me onrustig, het
was zoo geheimzinnig. Ik had het gevoel alsof ik in een kamer met veel menschen
tezamen was, waar juist iedereen mìj aankeek. Zoo'n gevoel maakt een kind
zenuwachtig. En het moet met moeite zijn drang om te huilen bedwingen. Zoo heb
ik rondgeloopen, gedrukt door het vreeselijk geheim van mijn apartheid, die ik zelf
nog niet begreep en die alleen maar merkbaar was in mijn naam: ‘Lespinasse’. Die
angst, die last die op me drukte en me benauwde werd goedgemaakt door een nog
veel zwaarder gevoel, voor een kind veel te afmattend, dat me het geluk deed kennen,
zooals het andere me in 't ongeluk inwijdde. Sindsdien heb ik altijd als in 't hart van
het geluk en het ongeluk geleefd en daarom ben ik gewend geraakt aan de heetste
en de ijzigste atmosferen en weet ik geen raad in de gematigde zônen van het leven.
Het geluk dat ik in mijn kinderjaren al dragen moest in zijn verplet-
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terende, overstelpende zwaarte was de uitzonderlijke liefde van m'n moeder. Die
liefde stelde me er voor schadeloos dat ik niet als zij d'Albon mocht heeten. Moeder
was een droomerige, teere vrouw, vol goedheid en zorg. Ze hield veel van Diane en
Camille. Maar mij, de jongste, omgaf ze met een te groote teerheid, ze nam me tot
zich in hartstochtelijke omarmingen, alsof ik weer de vrucht van haar lijf moest
worden. Ik onderging met angstige verrukking haar sombere liefde, en legde mijn
wang tegen de hare, wanneer ze me aan 't hart drukte. Ik herinner me geen vroolijke,
opgeruimde moederzorg. Ik denk terug aan haar tranen, die uit haar mooie, droevige
zwarte oogen op mijn wangen vielen. Ik keek verbaasd en verteederd naar haar op
en zei zachte woorden om haar te troosten. Zij wilde mij beschutten tegen de boosheid
van het leven en als klein meisje al had ik het gevoel dat ik het haar moest doen. Ik
heb haar eens gevraagd, ik zal een jaar of zes geweest zijn, waarom ik eigenlijk ook
niet d'Albon heette en zelfs het dienstpersoneel mij Mademoiselle de Lespinasse
noemde. We liepen toen door den ouden tuin van Avauges, over geplaveide lanen,
tusschen die geschoren heggen, waar men tegenwoordig niets meer van wil weten.
Er was daar een bank, op een plaats waar een laan zich in een zachten halven cirkel
breeder maakt. Men had er een vijvertje aangelegd waarin goudvisschen zwommen.
Het water was zoo helder dat men den grauwen steenen bodem van den kleinen vijver
zien kon. Mijn moeder en ik gingen op de bank zitten. Zij nam m'n hand in de hare
en ik legde m'n hoofd tegen haar schouder. Als we zoo bij elkaar waren, voelden we
ons één, dan droegen we beiden 't zelfde geheim en dan scheen het mij of ik ook een
groote vrouw was en het leven van m'n moeder altijd had gedeeld. - Terwijl haar
weeke, smalle hand treurig, liefdevol, droomerig over m'n haar streek, zei ze me dat
ik niet d'Albon heette, omdat ik een anderen vader had dan Camille en Diane. Mijnheer
d'Albon de graaf, wilde niet met haar en de kinderen saamwonen en was naar 't
Oosten van het land getrokken. Later was er een man gekomen van wien moeder
veel had gehouden en die was mijn vader geworden. Ik luisterde naar moeders
vertelling als naar een sprookje. Ik had het gevoel alsof ik zelf heel zachtjes haar
begeleidde met vioolspel, of ik schoone draden spon op de woorden die ze me zei
en ik was ook weemoedig gelukkig dat ik meespeelde in dat verhaal met m'n droeve
mooie moeder en den onbekenden ridder. Toen vroeg ik hoe m'n vader dan wel
heette. Moeder scheen van die vraag te schrikken en toen zei ze, als kostte 't haar
moeite: ‘Claude de Lespinasse.’ ‘Leeft Vader nog?’ vroeg ik heel stil, om de
droomstemming niet te scheuren. ‘Nee, hij is weggetrokken en gestorven in een ver
land’. Moeder zuchtte. En plotseling sloeg ze haar armen om me heen en snikte. Ik
lag in haar omhelzing als een scheepje in de onstuimigheid van de zee. ‘M'n arm
kind, m'n arme Julie’, stamelde ze. Ik begreep niet waarom ze mij zoo ongelukkig
vond.
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Je moet niet denken, m'n vriend, dat ik een zwaarmoedig meisje geweest ben en dat
m'n jeugd me niets dan kwelling heeft gebracht. Nee, in die jaren was m'n broer
Camille nog een echte speelmakker, een kleine ridder die met me stoeide en ook
zorgde dat ik m'n kleeren niet te vuil maakte, want dan zou onze gouvernante me
beknorren. We speelden krijgertje en verstoppertje in de lanen en boschjes van den
tuin en ik was erg trotsch wanneer ik gearmd met Camille naar huis terugkeerde. We
zochten elkaar door dat strenge slot van Avauges, met z'n stugge lange zalen, die als
oude ridders geharnast waren in hun donkere eikenhouten betimmeringen. Nu is er
van dat norsche middeleeuwsche kasteel niets over. M'n broer heeft het laten sloopen
en er is een nieuw buitenhuis neergezet, zooals men ze tegenwoordig graag bouwt.
Maar 't nieuwe huis heb ik nooit mogen zien. Heerlijke schuilhoeken had het kasteel,
vooral op de bovenverdieping, waar heel veel kleinere kamers waren, met lage balken
zolderingen die me altijd de ribben schenen van die reuzendieren waar Mijnheer de
Buffon van vertelt. Dan moest Camille me trachten te vinden, maar dikwijls lukte
het 'm niet, want ik liep vlug naar de breede zolders, vanwaar je op 't dak kon komen
en uitkijken tusschen de kanteelen van den rand. O, wat kon men van daar ver over
't land zien, tot achter drie bergen die oprezen langs den Saône-oever waar de
wijnstokken groeiden. Op de zolders waren zooveel schuilhoeken dat Camille me er
nooit vinden kon. Oude kisten, wapenrustingen, vermolmde meubelen, doozen met
vergeelde papieren maakten in 't halfdonker allerlei aparte donkere afdeelingen en
grotten, vierkante, driehoekige, rechthoekige grotten. Ik was niet bang voor de ratten
en muizen die soms langs me schoten en ook wel kwamen zonder dat ik ze gezien
had en dan plotseling tegenover me zaten en me zoo aandachtig aankeken als dat
Madame de Luynes een nieuwen gast in haar salon doet. Wanneer Camille over dat
donkere dingen-kerkhof kwam aanstormen, vlogen de kerkuilen op en hun vleugelslag
klapte geheimzinnig door het halfdonker. Later heb ik die zolders van Avauges als
schuilhoek gebruikt voor de boeken die ik van m'n gouvernante niet lezen mocht.
Onder de oude akten die in een kist opgestapeld lagen borg ik m'n ‘Lettres persanes’
weg; achter de kanteelen van ons dak las ik de geschiedenissen van Usbek en Rica.
M'n moeder heeft me dikwijls gezegd dat ik vooral goed moest leeren. ‘Aan je
opvoeding mag niets ontbreken, Julie. Ik wil je tenminste geven wat ik geven kan’,
zei ze en ze voelde niet, de arme vrouw, dat ze me met zulke woorden onrustig maakte
en dat ik me afvroeg waarom voor mij alles bijzonder moest zijn, wat voor andere
kinderen toch als natuurlijk gold. Met haar liefde, haar woorden, haar zuchten,
herinnerde moeder me er altijd weer aan, dat mijn bestaan broos was en moeilijk en
extra-beveiliging noodig maakte. Ik kreeg, voordat het leven me het bewezen heeft,
al het gevoel
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dat ik niet zoo onbezorgd als andere meisjes mocht zijn, dat ik me als het ware moest
voorbereiden op een moeilijken tijd en moest profiteeren van wat m'n moeder me
nu nog kon aanbieden om later sterk te zijn. Is dat wel goed geweest? Ik was al ernstig
van aard, moeders voortdurende zorg, het meelijden, de meewarigheid, de donzen
liefde, de wanhoop zelfs waarin ze me onderdompelde, maakten me nog ernstiger
en gejaagder en wenden mij aan een zekere hartstochtelijke stemming in me zelf en
buiten me, waar zonder ik nu niet meer leven kan. Ik kreeg een uitstekende opvoeding
en omdat ik graag leeren wilde, bracht juffrouw de Marville, onze gouvernante, me
verder dan Camille. Toen al hield ik zoo veel van lezen als tegenwoordig en ik las
veel meer dan Mademoiselle de Marville goed gevonden zou hebben. Daardoor
begon ik nog meer over mezelf na te denken en als meisje van veertien, vijftien jaar
had ik alles begrepen van m'n geboorte en de angsten van m'n moeder; ik wist waarom
ik door moeder anders dan de andere kinderen werd behandeld; ik heb dikwijls met
m'n hoofd in m'n handen, lang nagedacht over wat het beteekende een ‘natuurlijke
dochter’ te zijn. Ik vond m'n ongeluk belangwekkend en mijn eerste, onbewuste
verlangen naar liefde, m'n voorgevoel van liefde, het kwam over me omdat ik nu
wist dat ik uit liefde geboren was, omdat ik vagelijk voelde, met angstigen trots, dat
ik de sferen die me verwekt hadden, voor altijd met me meedroeg in 't bloed, in 't
hart. Ik droomde me in in 't leven van romanheldinnen die als ik zonder naam door
de wereld moesten gaan. Doch zoo makkelijk als Marivaux' Marianne van de onderste
naar de bovenste trede danste, zou ik het niet kunnen. Ik verlangde geen geld, geen
eer, geen roem. Het liefst zou ik willen lijken op heldinnen als Andromaque of Phèdre.
Ik lette niet op 't ongeluk dat Racine's vrouwen trof, ik dacht alleen maar aan de
liefde die haar leven zoo mooi en zoo hevig maakte. Ik zei dikwijls voor me zelf die
vurige verzen en 't was me of dat m'n eigen woorden waren, echtere woorden dan
die welke ik in den omgang moest spreken. Naderhand lachte ik mezelf er om uit,
dat een eenvoudig meisje uit de provincie zich verbeeldde een Phèdre, een Roxane
te zijn. Alleen m'n moeder vertelde ik van m'n geliefkoosde boeken en haar las ik
weleens verzen en zinnen voor die me verrukt hadden. Moeder kuste me dan en zag
me lang aan. Ze wilde me zwijgend openbaren dat ik op haar leek. Ze zuchtte en was
angstig dat mijn leven zoo als het hare zou zijn. Men noemde haar in de streek ‘la
romanesque’.
Alles droeg er toe bij om mij en m'n moeder nog meer met elkaar te verbinden, om
ons nog dichter bij elkaar in een wolk van gevoeligheid te hullen. Ik heb mijn leven
vaak met dat van den grooten, ongelukkigen Jean Jacques vergeleken. Zooals daar
in Genève een vader en een zoon samen gelukkig waren, in hun wereld van
romantische avonturen, waar ze in 't avonduur
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van lazen, met verhitte wangen, en zooals Jean Jacques door zijn vader op den weg
gebracht werd dien hij verder beloopen moest, verdroomden in weeke eenheid m'n
moeder en ik onze uren en werd ik opgenomen in den teeren herinneringskring van
mijn moeder, die ook toen nog een minnares bleef. Ik geloof, m'n vriend, dat zelfs
nu, wanneer ik aan je denk en bij jou wil zijn en de uren tel dat je bij me terug zult
komen m'n moeder in mij levend is, dat een eeuwige hartstocht, die in m'n jeugd op
me werd overgedragen, zich in mij vervolgt en tot je komt.
Ja, m'n moeder en ik bleven alleen toen de een na den ander, Camille en Diane,
het kasteel van Avauges verlieten. Camille was volgens de traditie van de d'Albons
bestemd om soldaat te worden en werd naar de militaire school in Saint-Amand
gestuurd. Helaas, onze vriendschap moet niet hecht geweest zijn, zeker niet in zijn
hart. Want vanaf het oogenblik dat hij zijn zuster vaarwel gekust heeft, heb ik hem
verloren, hoe dikwijls ik hem ook terug gezien heb en al verkeeren we met elkaar
op vriendschappelijken voet. Liever zou het me geweest zijn hem nooit meer terug
gezien te hebben, want het is treurig te merken hoe een gevoel dat eens zoo gezond
scheen, sterft, te moeten denken dat het eigenlijk altijd ziek geweest is - of zich te
moeten zeggen: je hebt 't je maar verbeeld. Ik heb 't me maar verbeeld dat m'n broer
altijd de ridder van z'n ongelukkige zuster zijn zou, omdat we als kinderen zoo
vertrouwelijk gespeeld hebben en Camille eens toen ik gevallen was op de harde
tuinpad-tegels zijn zakdoek in het vijvertje is gaan drenken, waarbij hij plat op den
buik moest liggen, om er m'n knie die bloedde mee schoon te wasschen. In mij is
nog nooit een gevoel gestorven en als de menschen verkillen is het me of ik in mijn
binnenste een lampenpit neerdraai, maar de lamp blijft branden en o, als ze maar
even wilden, zou ik de volle vlam weer laten stralen. Een paar maanden later ging
Diane, mijn oudere zuster, ons voor goed verlaten. Met Diane heb ik nooit op
vertrouwelijken voet verkeerd. Zij was zoo veel ouder dan ik en al een groot meisje
toen ik geboren werd. Misschien heeft ze het m'n moeder kwalijk genomen dat ze
buiten haar verbasterd huwelijk liefde gezocht heeft. Diane was een heel stil meisje,
berustend en gedwee en wat neerslachtig - men wist nooit hoe ze over menschen
dacht en wat ze eigenlijk goedkeurde of afkeurde. Moeder vertelde mij dat Diane
zou gaan trouwen met den graaf Gaspard de Vichy-Champrond. Een huwelijk zooals
ze allen in onze kringen worden gesloten. Bezittingen moesten gewaarborgd worden
of bij elkaar gebracht. Menschen worden als schaakstukken neergezet waar 't goed
spel kan geven. Gaspard de Vichy-Champrond is ons huis, onze familie komen
binnenstappen als een meester. Ik herinner me heel goed de eerste maal dat ik hem
gezien heb. Moeder en Diane bogen het hoofd voor hem. In zijn tegenwoordigheid
was moeder een angstig-dienende vrouw, die schuchter naar een meester waagde op
te kijken. Ik denk niet dat Diane haar man liefhad toen ze hem
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trouwde, maar ze liep gedwee op hem toe, ze volgde zijn orders op en later is ze ook
op bevel heel veel van hem gaan houden. Het is eigenaardig dat ik me Gaspard steeds
in 't zwart voorstel, hoewel hij toch vaak in kleurige rokken gekleed ging. De eerste
maal dat hij in onzen grooten salon binnenkwam moest ik plotseling aan een
kaperhoofdman denken. Hij had een onrustbarende wijze om zijn bewegingen te
verdeelen. Hij kon met zware gescandeerde passen, als trapte hij leven onder zich
dood, een vertrek in bezit nemen en dan plotseling ook stond hij stil, roerloos en
breed zooals maarschalken en admiraals geschilderd worden. Zijn zwarte oogen
spijkerden iemand als 't ware vast in de houding waarin hij hem vond. Zijn barsche
knevels liepen recht over zijn wangen, zoo recht als de lijn van zijn hoekige schouders.
Ik hoorde hoe moeder met een zeer vreemde stem, die zacht-vertrouwelijk en ook
angstig-gedienstig was, hem meer toefluisterde dan zei: ‘Dat is Julie’. Ik was door
dien man, dien toekomstigen zwager onthutst, ik wilde hem tegemoetloopen en hield
m'n gang in, want hij zette geen stap vooruit en lichtte alleen het even gebogen hoofd
onmerkbaar op. Een seconde zag ik niets dan zijn kin, die plechtig rees, een zware
ronde mannenkin, maar sterk en beenig aan het einde. En toen kwam het groote
verzet over me, het natuurlijke verzet dat mij heel dikwijls gered heeft als m'n aard
me in gevaar bracht. Want als er verzet in me kwam, was het me alsof er in de
donkerte van m'n ziel licht doorbrak; in verzet werd ik vroolijk, coquet soms, dan
kon ik een geestig woord plaatsen even nadat ik met angst, met onderworpenheid en
voorgevoelens was geslagen. Ik maakte midden in den salon een heerlijke, diepe
révérence, de sierlijkste die meester Lebrueil, onze kostelijke professeur de danse et
de maintien me geleerd had. En die strenge bevelhebber van een Gaspard, hij had
zich overigens ook nog maar een paar maanden geleden als maréchal de camp uit
den effectieven dienst teruggetrokken, moest toch met z'n eigen stemming worstelen.
Ik zag dat er bij de wortels van zijn snor een kleine trilling, een komende glimlach
onderdrukt moest worden. Den naam Julie scheen hij niet te willen hooren.
Onmiddellijk liet hij een ijzeren scherm tusschen hem en mij neer. Stroef zei hij:
‘Ah, dat is dus Mademoiselle de Lespinasse, c'est cela’. En toen keerde hij zich naar
mijn moeder en vroeg of ze hem nu de kassen wilde laten zien. Hij wenschte niets
meer dan landeigenaar te zijn en overal waar hij kwam goed uit zijn oogen kijken,
om te zien of er voor Vichy-Champrond wat uit te leeren viel. Ik kreeg een knik en
met mijn moeder ging Gaspard de zaal uit. Ik begreep Gaspard de Vichy al te wel.
Hij gaf me te kennen, dat ik voor hem niets dan een subalterne huisgenoote was. Hij
hield zich slechts aan de wet en zou nooit een juffrouw de Lespinasse willen
beschouwen als de zuster van zijn vrouw en de dochter van de gravin d'Albon. ‘Ik
doe aan die dwaasheid niet mede.’ Je moet niet denken dat Gaspard de Vichy alleen
stond in zijn oordeel. Oh, in onze eeuw keurt men het niet
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af dat een vrouw buiten haar huwelijk kinderen heeft van een anderen man, maar dat
ze zulke kinderen erkennen wil, ze bij zich houdt, ze lief heeft en iedereen attent
maakt op haar verleden, dat is ongepast en ‘du dernier ridicule.’
Gaspard en Diane trouwden op ons slot. Bij 't huwelijk van mijn eigen zuster trok
ik me maar bescheiden terug; aan tafel nam ik plaats tusschen onverschillige
genoodigden, bij de inzegening stond ik ver van het bruidspaar. Ik wilde zelf niet
opvallen en vooral mijn moeder geen verdriet doen. Want iederen keer, dat ze me
niet als dochter kon erkennen, leed de arme vrouw. Ze werd dan bleek en haar beenen
droegen haar met moeite. Het moederschap te loochenen was een te zware taak voor
Julie d'Albon. Maar ik wist, dat als ik bij haar bleef, wat haar altijd rust gaf, Gaspard
haar harde verwijten maakte met een onstuimigheid en gebiedendheid die een
schoonzoon eigenlijk niet past en waaronder moeder diep ongelukkig scheen. Mijn
zuster en Gaspard de Vichy vertrokken toen naar zijn kasteel dat dicht bij de Loire
lag, op de grens tusschen het Lyonneesche en het Maçonneesche. Ik bleef een paar
jaar alleen met mijn moeder achter. Ze hadden voor mij zoo'n droeve, vaak
weemoedige charme, het was een tijd van zoo'n weelderige liefde tusschen Madame
d'Albon en mij, dat ik ze tot de gelukkigste van mijn leven reken. We waren bijna
altijd samen, wandelden in onze tuinen en langs de rivier. We liepen over de lange,
lage, warme berghellingen van de St. Croix, wanneer een late voorjaarszon haar
warmte heel dicht bij de aarde bracht; we reden des Zondags naar Lyon en woonden
de mis in de Cathedraal bij. En bijna altijd sprak m'n moeder over mij. Ze zei het
nooit uitdrukkelijk, maar haar stem en haar oogen vroegen mij om vergeving. Alsof
haar liefde me al niet reeds voor al het leed van m'n geboorte en van mijn verder
leven had schadeloos gesteld. Op een avond dat het zomer was, een van die
wonderlijk-weemoedige avonden, die de menschen van liefde en dood, van
eeuwigheid en sterven vertellen, toen de krekels zoo zongen alsof de aarde zelf over
heel haar breedte melodieën opzond, zaten moeder en ik op het zuiderterras van
Avauges. Ze nam weer m'n hand, op haar eigenaardige, aarzelende, hulpelooze wijze.
‘Luister, Julie.... Jij bent m'n liefste kind. Je lijkt op me, meer dan de anderen. O,
waarom moet ik jou ongelukkig maken.... Ik ben trotsch, Julie, dat jij mijn dochter
bent, je weet zoo veel wat ik gevoeld heb. Waarom mocht ik jou niet erkennen. Ik
moet je onverzorgd achterlaten en later zal je kwaad over je moeder denken. Ik heb
dat alles niet zoo gewild, Julie. Ik ben te zwak voor 't leven.’ Zachtjes huilde ze in
den avond. ‘De vorige week toen Gaspard hier was is mijn notaris gekomen. Ik wilde
hem vragen of ik je als kind mocht erkennen, als mijn wettige erfgename. Gaspard
heeft dat verhinderd. Hij is bedreven in rechtsgevallen. De notaris heeft hem gelijk
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gegeven.... En ik was zwak. Wat moest ik doen? Ik heb toegegeven. Ik kon niet
anders. Die twee mannen hebben mij een testament afgedwongen. Nu leef ik geen
rustig uur meer. Iederen dag heb ik zorg om je. Ik ben niet sterk, Julie, ik voel dat ik
van je weg zal gaan, misschien omdat ik oud ben, misschien al heel vroeg. Ik ben
een kinderachtige vrouw. Verleden jaar heb ik me door de Bontemps de kaart laten
lezen. Ze heeft me een jongen dood voorspeld. Als jij er niet was zou ik rustig sterven.
Niemand heeft me noodig. Ik heb liefgehad en kinderen gekregen; één is er gestorven,
een echte broer van jou, dat heb ik je nooit gezegd, gestorven ver weg van mij. Ze
hebben niets voor je overgelaten. Julie, ik schaam me voor Gaspard. Hij heeft me in
boeien m'n testament laten maken. Je bent zoo begaafd, m'n kind, waarom mocht je
niet voor de wet m'n dochter zijn. Je zou naar Parijs kunnen gaan en als een d'Albon
een man van je rang trouwen; je zoudt er leven in den glans van je afkomst. Nu moet
ik me nog zelfs verwijten dat ik je uit zwakheid en liefde aan een leven gewend heb
dat je na m'n dood misschien niet zult kunnen voortzetten....’ Ik streelde haar hand.
‘Ik ben u dankbaar, moeder. U hebt me 't beste gegeven van allemaal, uw liefde.’
Plotseling vroeg ik: ‘Moeder, spreek me over m'n vader. Wie was Claude de
Lespinasse?’ Het was niet mooi van mij dat ik die vraag stelde. Iederen keer, wanneer
ik trachtte naar m'n vader te vragen, was moeder zoo onthutst en ongelukkig alsof
ik haar op de pijnbank legde. Ditmaal was ze sterk. Met een besliste stem, die ik niet
van haar kende, zei ze hartstochtelijk: ‘Nee Julie, Lespinasse, dat is maar een naam,
dat is de naam van een landgoed van ons huis, dat in Forez ligt. Claude de Lespinasse
heeft nooit bestaan. Je vader leeft nog. Vraag mij nooit meer naar hem, ik smeek het
je. Ik sterf liever dan je dien naam te zeggen. God geve dat je de wreedheid die ik
heb leeren kennen, nooit zal geopenbaard worden!’
Lang zaten we dicht naast elkaar en trilden van aandoening in de ingevallen
duisternis. Ik nam me voor nooit meer naar mijn vader te vragen, te vergeten dat ik
er een bezeten had, maar ik voelde mij belast, verzegeld door een geheim dat ik moest
dragen en zelf niet mocht kennen. Den volgenden dag nam mijn moeder me onder
den arm en bracht me naar het boudoir naast haar slaapvertrek. ‘Kom Julie!’ Ze vroeg
me of ik nog nagedacht had over dat wat we gisterenavond besproken hadden. ‘Och
nee, ik weet wel dat je niet bent als de anderen. Goddank! Er is me nog een uitweg
gebleven. Ik kan niet leven, ik wil niet sterven met de gedachte dat jij een arme wees,
een naamlooze vondeling zal zijn als ik er niet meer ben, om je te beschutten tegen
die afschuwelijke wereld. Kom, m'n kind.’ Ze ontsloot haar secretaire en liet mij een
groot metalen kistje zien met fraai koperen beslag. Ze opende het. ‘Hier is een som
in van driehonderdduizend livres, Julie, een groote som. Ik heb een goed in
Normandië, dat me van
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moederszijde behoorde, verkocht. Ik geef je die som. Behoud haar goed en zeg nooit
iemand dat ik je die schenking gedaan heb; beloof het me! Met die som kan je
onbezorgd leven en zal je van niemand afhankelijk zijn. Wil je me vergeven, Julie,
dat ik je in het testament slecht heb moeten behandelen?’ We zwegen. Toen zei
moeder nog: ‘O, de ware wereld is de stille. Die de menschen regelen is de wereld
van leugen. Hier is de sleutel van het kistje, Julie, en hier is het kastje waar ik 't nu
in zal bergen, niet in m'n secretaire, want die zullen ze willen opensluiten.’ Mijn
moeder gaf me de twee kleine sleutels, die als koude doode skeletjes in m'n hand
lagen. Ik kon ze toen al niet tot m'n eigendom maken. Met m'n vingers draaide ik ze
om en om. Moeilijk was het me te beseffen wat ze beteekenden en wat ik er mee
doen moest. Ik vond dat uur verschrikkelijk. Waarom maakte moeder zoo'n groote
regeling? Waarom sprak ze plechtige woorden en herinnerde mij aan haar dood? ‘O,
moeder, u mag niet zoo spreken. Ik ben liever een arme zwerfster dan dat ik altijd
aan uw dood herinnerd word.’ ‘Stil, Julie. Dat mag je niet zeggen. Denk aan dat geld
en aan wat ik je verteld heb. Ik wil weten dat je verzorgd zult zijn. Wanneer ik aan
je denk, wil ik over een mooi en goed leven voor je kunnen droomen, m'n kind. M'n
eigen dochter.’ M'n moeder omarmde me, zooals een vrouw haar minnaar, die steeds
weer uit haar leven gaan kan, omarmt. Mijn keel was zwaar van wee, van
voorgevoelens en van groote liefde.
Helaas, hartstochtelijke menschen weten meer dan nuchtere menschen. In uren
van hartstocht openbaren zich ons de Goden en melden ons de toekomst. Nog binnen
dat jaar is mijn moeder gestorven. Nu ik dat schrijven ga, is het of weer een zware
rouwsluier over m'n hoofd en rug wordt gelegd en ik licht den sluier op even boven
m'n oogen om jou te zien, m'n vriend, om met jou, die er toen niet was, saam te zijn
in m'n ongeluk, om jou als droef geschenk te laten deelen in de innigste smart die ik
gekend heb. Want als eenige, werkelijke erfgename van moeders ziel en van mijn
moeders lot bleef ik over. Haar longen waren aangetast na een lange verkoudheid,
die ze gekregen had in den strengen winter die er toen heerschte. Op een middag
werd ze door koorts overvallen en die koorts wilde niet meer wijken. Dokter Berton
uit Lyon zei me, dat moeder het bed niet mocht verlaten en dat hij zich bezorgd
maakte omdat moeders gestel zoo teer was. Ik schreef naar mijn broer Camille en
naar de Vichy's. Als ze maar tijdig komen konden. Voor moeder verlangde ik naar
hun komst en zelf, ik dorst 't niet te bekennen, wenschte ik alleen te blijven met de
koortsige, ijlende vrouw, die als een kind m'n omarming zocht en met heesche stem
fluisterde: ‘Bij me blijven, Julie, bij me blijven!’ In de dagen die volgden en ik haar
teere, witte borst hoorde hijgen, trekken, scheuren, haar borst die ik niet anders dan
als een liefdesborst zien kon, was ze dikwijls buiten kennis, weggevlogen haar ziel,
het lichaam overgelaten aan pijnigende demonen. O, mijn vriend, er is geen
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God. Goden zijn er, goede en kwade. Aan het sterfbed van m'n moeder werd ik
bekeerd tot een geloovige heidin. In de enkele oogenblikken dat haar ziel weer bij
haar was, fluisterde ze me toe: ‘Ben je er, Julie, laat me niet alleen. Niet alleen. Het
kistje. Denk aan 't kistje. Je bent verzorgd, m'n kind. Ik heb je toch kunnen
verzorgen....’ En dan ijlde ze weer en sprak tot anderen. Heel dikwijls zag ik een
uitdrukking van afgrijzen op haar mooi gezicht komen, dat rond was en nu mager.
‘Wreed’, dat woord hoorde ik haar herhaaldelijk zeggen. ‘Wreed’. ‘Te wreed’. De
kinderen kwamen. Eerst Diane met haar man. En drie dagen voordat het te laat zou
geweest zijn, Camille. Het waren moeders kinderen, maar niet meer mijn zuster en
broer. Ik had mijn moeder verpleegd met toewijding. 's Nachts had ik in haar kamer
geslapen, omdat ik wilde dat de liefdezuster mij onmiddellijk bij de hand zou vinden,
als Madame d'Albon me noodig had. Overdag zat ik aan haar bed: ik wist dat de druk
van mijn hand om de hare moeder goed deed, dat ik de eenige was die haar de laatste
jaren verlost had van 't gevoel alleen te zijn en dat ze met mij naast zich kalm den
dood zou ingaan. Zij had me tot haar zuster gemaakt. Zij wist dat ik zou kunnen
lijden aan 't zelfde leed dat haar bezocht had. Aan haar ziekbed werd ik volwassen,
moest ik, haar verzorgend, aan een leven zonder haar denken, moest ik, of ik wilde
of niet, de sterkere van ons tweeën zijn, omdat ik haar zou overleven en het lot me
dus kracht opdwong. Maar toen de anderen gekomen waren, de wettige kinderen,
was 't uit met die smartelijke en schoone begeleiding, durfde ik m'n moeder niet meer
tot haar dood te vergezellen. Zij hebben de bereddering van 't stervensuur, den
maatschappelijken dood in het kasteel gebracht. Van het oogenblik af dat Gaspard,
de schoonzoon, door kamers en gangen liep was er een erflaatster stervende.
Men durfde mij niet meer alleen bij mijn moeder laten. En ik voelde dat moeder
dat ook wist. Wanneer ik in haar kamer kwam, zochten haar oogen mij. Ze keken
hulpeloos, net als de mijne. Ze zeiden dat de droeve droom uit was. De stille tocht
in het lichte zeilschip mocht niet plaats hebben. De wielen van een zwarte lijkkoets
knarsten al. Ik kon niet tot m'n moeder, m'n vriendin komen dan wanneer ik alleen
met haar was. De ‘wettigen’ waren de verbrekers van onze gemeenschap. Hoog zat
nu Diane, moeders oudste dochter in de ziekenkamer, niet aan moeders bed, maar
daar ver tegenover op een stoel, naast de kaptafel. Ze zat daar als een non met
neergeslagen oogen, toefde in treure bij haar moeder, maar was ook aanwezig omdat
het gepast is en ook een weinig omdat Gaspard het zoo wilde. Dat deed me het meeste
pijn. Gaspard wilde Madame d'Albon onder contrôle naar het graf brengen. En hij
sloop rondom mij, achterdochtig, geprikkeld, angstig voor mijn zwijgen, waarmee
ik misschien geheimen verborg en mijn woorden peilend, wanneer ik sprak. Hoe
dikwijls stond hij toen niet plotseling voor mij als ik de alleenheid van een vertrek
had opgezocht en ver-
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drietig uit een venster staarde. ‘Wat doe je hier, Julie.’ ‘Waar denkt u zoo diep over
na, Mademoiselle de Lespinasse?’ Gaspard noemde me nu eens bij mijn naam en
een ander maal juffrouw. Dat werd hem door z'n stemming ingegeven. Bespionneerd
in 't eigen huis verliet ik dan het kasteel, liep de slotbrug over en dwaalde langs den
oever van de Turdine. Ik had geen kracht meer om te denken aan moeders dood en
aan het kille wat-dan. Ik verloor tegelijkertijd alles, de vrouw die me liefhad, 't eigen
huis, de vriendschap van m'n verwanten, m'n jeugd en m'n veiligheid. Op 't uur
waarop ik 't meest troost noodig had, en snakte naar een vriendelijke stem, verjoeg
men mij met killen argwaan. Toen kwam Camille, in blauwe uniform, een groote
kapitein. Hij meende vriendelijk te zijn voor z'n vroegere zuster, maar was
minzaam-neerbuigend. Ook hij stond rustig aan moeders ziekbed, bijna zoo rustig
als Gaspard.
Ter wille van mijn moeder bedwong ik m'n wanhopigen drang om weg te gaan en
de kamer te ontvluchten waar ik als teveel werd gevoeld. Gaspard zei met z'n blikken:
‘Wat hebt u hier te zoeken.’ Ongedurig liep m'n zwager op en neer als ik neerknielde
voor moeders bed en onze hoofden zoo dicht bij elkaar waren dat zij me iets zou
kunnen zeggen zonder dat men het in de kamer zou hooren. Ik dorst haar niet meer
te naderen, ik voelde van elk woord dat ik zei en bij iedere beweging die ik maakte,
hoe ze door Gaspard werden opgevat. Misschien zou hij er met Diane en Camille
over spreken en hun er een verwijt van maken dat ze de intimiteit tusschen hun
moeder en Mademoiselle de Lespinasse hadden toegelaten en bevorderd.
Mijn moeder is gestorven, door haar kinderen omringd, maar ze is niet rustig den
dood ingegaan. Want het ééne oogenblik dat ze met mij alleen wilde zijn, heeft men
haar niet gegeven. De officieelen hebben haar afgesneden van haar eenig bezit, van
het heel eigene leven dat zij in haar ziel geleefd had en waarin ik, die er uit was
voortgekomen, deelde. O, dat de dood, het meest innerlijke van den mensch, den
dokter, den priester, den notaris, den bloedverwant en den erfgenaam toebehoort en
niet zijn eigen ziel en zijn eigen innigste wenschen. We wisten het dien middag al
dat moeder geen dag meer ten volle te leven had. De dokter die nu nooit meer met
mij sprak, maar zich altijd tot Gaspard richtte, had ons erop voorbereid en onze oude
dorpsgeestelijke, de abbé Desrosiers was gekomen en had moeder van de sacramenten
der stervenden voorzien. Op dat oogenblik waren we allen haar kinderen en weenden,
te zwak om ons lichaam te dragen, opgeleund tegen muren en meubels. Zelfs Gaspard
zat met 't hoofd op de handen en snikte. Toen heb ik dat niet begrepen. Ik voelde me
als door beulen op 't schavot gesmeten. De lompe handen van dood en leven rukten
ons uiteen en wierpen m'n moeder den eenen en mij den anderen kant uit. Nadat de
priester Madame d'Albon bediend had, waren haar nog een paar uur leven gegund.
Haar sterfkamer was een pijnbank. Snikken,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

48
lange moede zuchten en 't schorre reutelen van moeders borst. Tegen vijf uur in den
middag zagen we haar moeite doen om op de ellebogen steunend overeind te komen.
Haar oogen, wild en donker, zochten de kamer rond. Ze fluisterde ‘Julie.’ Ik liep op
haar toe. Ik voelde de woorden die komen gingen. Maar Gaspard stond achter me.
Toen legde ik m'n hand op haar armen mond en duwde haar woorden naar binnen
toe. Ik wilde haar ziel behoeden! Den strengen schoonzoon mocht ze zich niet
uitleveren. M'n arm legde ik om haar schouders, haar hoofd steunde tegen m'n borst.
Zoo heeft ze een half uur geslapen. Nog één maal is ze ontwaakt. De kinderen, de
een na den ander kwamen bij haar en kusten haar voorhoofd: Camille, Diane, Gaspard.
Ik wilde van haar bed weggaan, maar haar hand trok m'n arm terug. En we waren
nog zoo vereenigd, moeder en ik, dat we wisten hoe we beiden één wensch hadden.
We wilden met elkaar alleen gelaten worden, één, één oogenblik, maar we gaven
beiden onzen laatsten wensch op en in onzen matten blik lag het woord: onmogelijk.
Ik heb haar hoofd in de kussens kunnen leggen. Het was een witte leliebloem, Het
donkere haar rondomme, het water in avond, waar de bloem op rust.

II
Moeder is te teer geweest voor haar nabestaanden. Een herinnering als die aan haar,
zoo schoon, zoo ijl, oefende geen kracht op hen uit. Mannen hebben trouwens geen
tijd voor treur. Hun werk, hun ambt, hun beslommeringen roepen hen op en daarachter
verschansen zij hun gebrek aan gevoeligheid en hun onwil om een gevoel zoo te
beleven, als de besten onder hen wel een denkbeeld willen vervolgen. De St. Preux's,
de de Grieux's, die om een Julie en om een Manon getreurd hebben, zijn zeldzaam.
Evenals jij, m'n vriend, die je niet schaamt voor je gevoelens en die den durf hebt ze
te ondergaan met de groote smarten en de vreugden die ze met zich brengen...
Onmiddellijk nadat moeder gestorven was, werd er geregeld en beredderd. De mannen
waren blij de gevaarlijke zee van de gevoeligheid ontkomen te zijn en nu weer vasten
grond onder zich te merken. Diane was tevreden dat de veiligheid van 't handelen en
't werken terugkwam. Zij behoort tot die vrouwen die niet ten volle vrouw durven
zijn en bij de levenswijze der mannen steun zoeken. Zij laten zich door mannen van
de gevaren van 't vrouwelijk gevoelsleven verwijderen en dat is misschien ook op
zichzelf zéér vrouwelijk. Maar ik wilde niets dan vrouw zijn, ik wilde door m'n smart
heentrekken als een krijgsman door de vijandelijke gelederen en een philosoof door
de gedachten. Daarvoor liet men me geen tijd. Gaspard en Camille werden wrevelig
omdat ik in m'n verdriet was opgesloten; door luidruchtigen rouw heb ik ze niet
gehinderd. Mijn zwager was nog argwanender geworden dan tijdens moeders ziekte.
Hij vervolgde me als een poli-
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tieknecht een verdachte en waar ik ook liep hoorde ik zijn stap achter me, zelfs
wanneer hij me niet beloerde. Mijn gehoor leed aan hallucinaties, zoo werd ik in 't
nauw gedreven. Twee dagen was moeder dood en haar lichaam werd nog beschenen
door de kaarsen van een chapelle ardente, die hun donker-gouden sterrestralen op
haar wit gewaad, op haar stille handen lieten schijnen. Gaspard had de nabestaanden
rondom zich verzameld en waar allen bij waren wilde hij toen in 't gewisse zijn
omtrent mijn plannen. Als een krijgskundig tacticus bruskeerde hij me. Zekerheid
moest hij hebben om mij te kunnen bestrijden als ik gevaarlijk zou worden. ‘En
Mejuffrouw de Lespinasse, wat denkt u nu te doen?’... Hij wachtte een oogenblik
om de uitwerking van zijn hooghartige stem op mij te zien. Maar ik sloeg mijn oogen
niet meer voor hem neer. ‘Welke rechten denkt u tegen ons te laten gelden?’ Hij
sprak als een rechter, die den spot drijft met een eens vermetel misdadiger die nu
gevangen is en achter wien gewapende justitieknechten staan. Het bloed steeg me
naar 't hoofd. Mijn wangen gloeiden van een ontembare drift. Het was me of ik m'n
oogen spierde als armen. ‘Ik denk geen rechten te laten gelden. Ik wensch niets van
jullie. Ik eisch alleen mijn naam de Lespinasse op.’ En ik liep met opgeheven hoofd
de kamer uit. Mijn lichaam trilde van toorn. Ik was van mijzelf geschrokken, tot nu
toe had ik m'n eigen drift nog nooit beleefd. Ik liep naar m'n kamer. Afgemat zat ik
voor 't venster, het hoofd achterover, de handen gevouwen. Wat was die drift
moordend-zwaar, te zwaar voor mezelf. Ik voelde me nu zoo treurig en ik was
onmiddellijk bereid om vergiffenis te vragen, aan allen, als ze maar weer zacht en
lief voor me zouden willen zijn. Toen al ben ik niet in harmonie geweest met het
geweld van mijn eigen ziel. Een stroomende verteedering, een dolle schreiende
dankbaarheid brak in me los toen er gebeurde wat ik zoo vurig gehoopt had. Er werd
aan m'n deur geklopt en Camille kwam binnen. Toen hij een paar goede woorden
tot me zei: ‘Kom zusje, niet zoo driftig zijn,’ kon ik me zelf niet meer beheerschen
en ik sloeg m'n armen om zijn hals en kuste hem om maar door hem gekust te worden.
Ik wilde zoo graag bemind zijn, mijn vriend, dat ik een aalmoes voor een grooten
schat kon aanzien. ‘Ga nu zitten. Julie, wees toch kalm. Je bent altijd nog een
opgewonden kind. Niemand hier meent het kwaad met je. Maar je bent zoo vreemd
en dat maakt Gaspard angstig. Hij kent je niet zooals ik, van vroeger. Hij weet niet
dat 't niets te beduiden heeft als je eens wat geëxalteerd bent.’ - Toen voelde ik wel
dat mijn broertje, mijn speelmakkertje niet teruggekomen was in dien minzamen
grooten militair, die zijn eigen kalmte rustig bewonderde en zich zelf geschikt vond
om een overdreven kind tot bedaren te brengen. Ik wilde niet het kwade zien, ik
schrikte terug voor wat ik helaas meer dan een ander en zoo heel spoedig bemerkte:
het onvoldoende zijn. En ik paste zelf bij. ‘O Camille, ik dank je dat je naar me bent
toegekomen.
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Ik ben zoo alleen, zoo verschrikkelijk eenzaam sinds moeder dood is, ik heb toch
alleen nog maar jou. Wij waren zoo lang gelukkig met elkaar, Camille. Je kan me
niet vergeten hebben.’ En ik was weemoedig en verteederd en had ook medelijden
met me zelf omdat ik woorden moest zeggen tot iemand die ze niet begrijpen zou en
gevoelens op een plaats bracht waar ze niet hoorden. ‘Kom Julie, ga nu mee naar
beneden, Gaspard en Diane zijn niet boos op je, we hebben nog zoo veel met elkaar
te bespreken.’ Toen nam ik Camille's hand en zei hem dat hij eerst met mij naar
moeders kamer moest gaan. Hij begreep niet wat ik wilde, maar gaf maar toe aan
wat hem een sentimenteele gril van zijn zuster moest schijnen, die zeker met haar
broer alleen wilde zijn bij 't lijk van de moeder. Ik bracht Camille bij het kastje waarin
m'n geldkist was bewaard, opende het, nam het metalen kistje eruit en gaf m'n broer
het kleine koperen sleuteltje in de hand. ‘Maak dat kistje open, Camille.’ Verschrikt,
ongeloovig, weifelend, deed hij wat ik hem gevraagd had en stond verwonderd voor
al dat geld. ‘Het is een som die moeder me gegeven had. Maar ik heb er geen recht
op. Jij bent haar eenige zoon, haar erfgenaam. Ik wil dat geld niet hebben, ik wil je
niets ontnemen.’ Camille nam de papieren, telde ze zeer nauwkeurig en stak ze in
zijn brieventasch. Toen sloeg hij zijn armen vaderlijk om me heen en zei dat ik een
dapper meisje was. Mijn hoofd lag op z'n schouder, ik snikte en was blij dat ik mezelf
onterfd had en recht verkregen op mijn eigen naam, Mademoiselle de Lespinasse.
Ik ben trotsch, trotsch op m'n nederigheid. Ik beloon zoo graag weinig met alles.
Vergeef me, mijn vriend, zooals ik 't me zelf vergeef, dat ik nu nog trotsch ben en
blij met die daad, want ik weet dat moeder me begrepen zou hebben.
Nu was Gaspard voorloopig gerustgesteld. Hij zal me wel in de klasse van de
romaneske vrouwen geplaatst hebben, die in het praktische leven niet gevaarlijk zijn
en die een man makkelijk kan besturen. Ik was zoo dankbaar voor de vriendelijkheid
waarmee men tot me sprak, dat ik wat gebeurd was vergat en trachtte die goedheid
te verdienen.
In de paar dagen die nu volgden, gebeurde er meer dan in lange jaren van te voren.
Moeder werd begraven in de slotkapel, de steenen werden opgelicht, de groote kist
waarvan het hout het teere, lieve vrouwenlichaam kwetsen moest, liet men in het
graf neer, het orgel speelde en de groote vierkante tegels werden weer toegedekt en
sloten Moeder voor goed in de aarde op. Teer als een vogel en hulpeloos als een
pasgeboren kind ligt m'n moeder onder de harde steenen en de voetstappen der
menschen trappen onverschillig de plaats waar ze ligt, zooals in haar leven de
menschen zonder het te weten haar zachte ziel vertrapten. Toen nog de weemoed
van die groote scheiding over me was, moesten we al naar den notaris, waar mijn
bloedverwanten tot hun geruststelling vernamen dat een kleine jaarwedde
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het eenig bezit was dat mijn moeder me had kunnen waarborgen en onder den indruk
van mijn hulpeloosheid en tevreden met m'n nederig bestaan hebben toen Gaspard
en Diane me voorgesteld met hen mee te gaan naar hun kasteel van Vichy-Champrond,
waar ik me nog wat verdienstelijk kon maken door me met de opvoeding van hun
kinderen te bemoeien. Het is me niet moeilijk gevallen om ons oude Avauges kasteel
te verlaten. Ik had er niets meer lief, nu Moeder weg was. Ik merkte wel dat ik te
veel aan menschen hing, om aan de dingen en om aan een omgeving te hechten. Mijn
moeder en mijn lot nam ik met me mee, toen we in de groote koets, versierd met 't
wapen van de Albons de slotpoort uitreden en het kasteel dat ik nooit meer terug
gezien heb, in de verte verdween. Toen voelde ik me veilig, verwarmd door Moeders
herinnering en beschut door de Vichy's, die toch m'n broer en zuster waren. Ik wilde
zoo graag in de liefde van menschen gelooven. In mij was mijn moeder, ik nam haar
mee in m'n bloed, haar verlangens waren nooit gestorven en ze stonden weer in bloei
in haar dochter, als stille bloemen in witte gespannenheid, opgericht in verwachting
van den zegen des hemels. Ik was nog maar een meisje.
Bedriegelijk gelukkig waren mijn eerste jaren op het slot van Vichy-Champrond.
Zoo gaat men naar buiten op een lentedag dat de zon haar warmte over de aarde
spreidt en keert terug terwijl de regen op den grond neerklettert en de wolken donker
en wild elkaar achtervolgen over een somberen hemel. Het kasteel van
Vichy-Champrond werd me lief omdat ik er wandelen kon over de uitgestrekte
gronden die het omringden en lezen in de schaduw van zijn boomen. Ik heb er m'n
geest gevormd, omdat ik m'n neefjes nuttig wilde zijn in hun studie. De wijzen en
dichters, die de troost van m'n leven zijn geworden, heb ik gelezen op de bank naast
de oude slotkapel. Iederen dag wandelde ik met Abel en Alexandre door de tuinen
van Vichy-Champrond. Hun moeder kon zich in dezen tijd niet veel met hen
bemoeien, omdat ze een zuigeling te verzorgen had en de twee, wier opvoeding aan
mij toevertrouwd was, beschouwde ik bijna als m'n eigen kinderen. Ze hielden veel
van mij en dat maakte me tevreden en ook een beetje trotsch. Want het waren beiden
jongens, die niet spoedig hun aanhankelijkheid aan anderen toonden. Abel was stug
en gesloten, een schuchter, leergierig jongentje, Alexandre Mariette een wilde duivel,
angstwekkend grillig en gewelddadig van temperament. Omdat ik zooveel van hen
hield, 't waren toch m'n neefjes en echte kinderen, nog niet bedorven door allerlei
bijgedachten, gelukte het me Abel wat openhartiger en mededeelzamer te maken, en
Alexandre, dien onstuimigen rakker, kon ik temmen als een jongen leeuw.
Vichy-Champrond's tuinen in Engelschen stijl aangelegd, waren vol verrassingen.
Aan den rand van een glanzend effen grasperk - gelijkmatig
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als een zachte vacht van groene haren, waar de wind zijn liefkoozenden adem langs
streek, waren bosschen met oude, machtige eiken, hooge sparrenkerkjes en ranke,
statige beuken. Men had de natuur zoo wild gelaten dat 't bosch wel een echt woud
scheen. Ik vond 't heerlijk om met de kinderen over 't zachte, glanzige mos te loopen,
glad en warm onder de voeten. Achter elkaar draafden we aan. De jongens trachtten
een eekhorentje in te halen en ik rende dapper met hen mee. 't Eikenhakhout kraakte
droogjes als we in draf er langs schuurden. Bij het oude kapelletje stond mijn
geliefkoosde bank, waar ik mijn boeken las en dan weer eens naar het spel van m'n
neefjes keek. Soms liep ik de kapel binnen, een heel donker stulpje van oude steen.
Het gewelfje was kinderlijk-blauw. Door de hand van den schilder, die 't eens gekleurd
had, waren vele sterren in dat kunsthemeltje ontstoken. En als dan Abel en Alexandre
dachten dat ik in vrome stilte voor het beeld van de Heilige Maagd stond, waarvan
de blauwe mantel, met gouden randen afgezet, bevallig door het halfduister werd
gedrapeerd, dan genoot ik van het alleen zijn met mezelf en dan eerde ik m'n eigen
gevoel, juist omdat 't meer en beter dan mezelf was en van een andere herkomst.
Rousseau had me geleerd dat ik dáár God moest zoeken en de bron van al wat goed
is.
Ik werd die eerste jaren in het gezin van Gaspard en Diane opgenomen en Gaspard
behandelde mij niet anders dan de zijnen, tegen wie hij ook norsch kon zijn en
onredelijk-boos, wanneer hij meende dat er door hen teveel geld werd uitgegeven of
tijd verknoeid. Voor die goede behandeling ben ik hun dan ook heel, heel dankbaar
geweest. Ik kan moeilijk verklaren hoe het komt dat ik zoo dankbaar ben. Ik voel
het als een plicht van de menschen dat ze van elkaar houden en elkaar het leven
trachten aangenaam te maken, en ik vond zelfs dat ik recht had op de bescherming
van mijn familie, maar in mijn hart ben ik er zoo van overtuigd dat de menschen
koud zijn en dat het recht niet geldt, dat me ieder vriendelijk woord, iedere behoorlijke
daad als een groote gave, een onverwacht geschenk, voorkomt, waar ik gelukkig
mee ben. Om mijn dankbaarheid te toonen en uit een natuurlijke behoefte tot
dienstwilligheid, heb ik te veel op me genomen in de huishouding van
Vichy-Champrond. Ik studeerde zelf heel veel om m'n neefjes behoorlijk met hun
werk te kunnen helpen, ik overhoorde hun lessen, leerde hun Italiaansch en Engelsch.
Maar ook in de huishouding werkte ik mee en controleerde de bedienden. Ik kwam
Gaspard tegemoet in zijn zwak, wat misschien niet goed van mij was. Ik zocht hem
als een klimplantje een killen, stoeren steenmuur.
Toen ik een paar jaar met mijn familie op Vichy-Champrond had saamgeleefd,
zei een avond Gaspard dat hij me spreken wilde. Hij vond het noodig zich eens in
Parijs te laten zien; hij wilde zijn zuster Madame Marie du Deffand bezoeken en had
dit tot nu toe niet kunnen doen, omdat hij niet wist wie hij zijn gezin en zijn goed
moest toevertrouwen, wanneer hij
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en Diane op reis zouden zijn. En nu had hij daar iemand voor gevonden. Doordringend
keek hij me aan. Ik kleurde van tevredenheid en in mijn tevredenheid was coquetterie
of ik een verovering had gemaakt. Den stuggen Gaspard had ik er toe gebracht mij
als een nuttig mensch te erkennen. Gaspard waardeerde ‘nut’ in menschen, zooals
anderen bekoorlijkheid of gevoeligheid, schoonheid, verstand of hartelijkheid zoeken.
Ik had dus eindelijk dien harden man in zijn zwak aangetast.
- ‘Ja, ik bedoel jou, Julie. Diane meende wel dat je nog te jong bent om de zorg
voor drie kinderen en heel Vichy-Champrond op je te nemen, maar ik vind dat je 't
best zal kunnen. Ik heb er vertrouwen in en bovendien moet een meisje van jouw
condities aan werk en verantwoording wennen. Alleen als je werkt zal je je brood
kunnen verdienen.’ Toen hij die woorden sprak werden zijn oogen nog scherper,
zelfs vijandig. Mijn vreugde was vergaan.
Zoo zijn Gaspard en Diane voor langen tijd weggereden naar Parijs en ik bleef
met de kinderen en dat groote landgoed achter. Rust kon ik in dien tijd niet vinden.
Wanneer ik het kindje, dat pas van de min gespeend was, verzorgd had, moest ik
naar de keuken, om, zooals Gaspard dat wilde, na te gaan of de kok en de meiden
niet te kwistig uit de proviandkasten geput hadden. Met Gaspard's rentmeester besprak
ik de te innen pachten en teekende de namen van de boeren aan, die nog verzuimden
hun geld te brengen en hun diensten niet op den aangegeven tijd verricht hadden. En
dan de kinderen. Ik had ze nu altijd om me heen en ze toonden me op hun wijze hun
blijdschap dat ze alleen met mij waren. Alexandre juichte en ik heb hem gestraft toen
hij op zijn brutale wijze uitriep dat hij hoopte dat z'n vader en moeder nooit terug
zouden komen. Toen herkende ik in hem den ruwen, drogen aard van Gaspard, die
van waarheden hield die een ander pijn doen. Nadat Alexandre opgesloten was in
zijn kamer, waar ik hem 't eten liet brengen, ging ik met Abel een wandeling maken
de Saôneoevers langs, naar den kant van Roanne. Hij nam m'n hand, al was hij al
een groote jongen en keek af en toe tersluiks naar mij op. Toen zei hij met z'n
aarzelende ernstige stem, die me weleens aan zijn grootmoeder herinnerde...: ‘Ik
vind 't zoo jammer dat Alexandre zooiets gezegd heeft. Maar je had hem niet moeten
straffen, tante Julie.’ - ‘Waarom niet, m'n jongen?’ ‘Dan moet je mij ook straffen.
Ik heb 't ook weleens gedacht. Ik houd niet genoeg van Vader en Moeder, vooral
niet van Vader.’ Ik gaf maar geen antwoord. ‘Tante Julie, beloof je dat je altijd hier,
altijd bij ons zult blijven?’ Hij keek naar me op, met vragenden, verwachtenden blik.
Ik kuste hem op 't voorhoofd. ‘Natuurlijk Abel, tenminste als Vader en Moeder 't
goed vinden...’ We zwegen een wijle en liepen met gebogen hoofden voort, en ik
voelde dat nu ook hij naar 't geheim keek, het groote geheim, dat in mijn leven was
als de verboden kamer in een huis waarvan sprookjes ver-
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tellen. Toen zei Abel: ‘Tante Julie, je bent toch Moeders zuster. Waarom heet je niet
d'Albon? ...’ Ik had die vraag verwacht. ‘Dat zal ik je later wel eens vertellen, Abel,
als je groot bent.’ 't Eeuwige domme antwoord, dat men kinderen geeft. Maar is er
een ander? ‘Mag ik je later altijd tante Julie noemen? Als er menschen bij zijn, wil
Vader niet dat we tante tegen je zeggen, dan moet ik je altijd Mademoiselle de
Lespinasse noemen. Dat vind ik zoo naar, tante Julie. Dan is 't net of ik je sla.’ - Ik
draaide me om en boog me over 't gras. Ik maakte een gebaar of ik een madeliefje
plukte, maar met m'n handen droogde ik mijn oogen af. Abel scheen een besluit gevat
te hebben. Kinderlijk beslist nam hij m'n arm. ‘Je bent m'n tánte en ik noem je nooit
meer juffrouw.’ Toen sloeg ik m'n armen om hem heen. ‘Je bent m'n kleine vriend,
Abel, m'n eigen ridder, is 't niet? En we zullen altijd vrienden blijven. Wil je me daar
de hand op geven...?’ Het was niet goed zulke ernstige woorden tot een kind te
spreken, maar als men derft zou men van een trouwen knecht een makker maken.
Abel legde z'n hand plechtig in de mijne.
Twee maanden zijn Gaspard en Diane in Parijs gebleven en dat was de gelukkigste
tijd, dien ik op Vichy-Champrond beleefd heb. Met die twee kinderen heb ik samen
een liefdevol gezin, een echte familie gevormd, zij hebben me toegestaan te mogen
liefhebben en wat wilde ik meer. Zorgen en liefhebben. Helaas de menschen zijn er
nog banger voor dan voor liefdeloosheid en ze houden meer van kilte dan van de
liefde die geen grenzen kennen wil. Liefde met grenzen is geen liefde, m'n vriend.
Van het oogenblik af dat mijn zwager en zuster teruggekomen zijn, is mijn leven
op hun kasteel steeds moeilijker geworden. Ik leerde beseffen dat ik tot toen een
familieidylle had beleefd. Gaspard kon niet anders dan tevreden zijn over de wijze
waarop ik voor de kinderen en voor het beheer van Vichy-Champrond gezorgd had.
Het maakte hem kregelig dat hij dat erkennen moest. Misschien zou hij nog liever
gewild hebben, dat er maar iets niet in orde geweest ware. Denk eens aan, wat moest
zoo'n juffrouw de Lespinasse hoovaardig worden, nu er niets overbleef dan haar te
loven. Gaspard's zware wenkbrauwen knepen zich weer saam. Want een Mademoiselle
de Lespinasse die goed orde op andermans zaken wist te stellen, die uit de oogen
keek en alle vijf zinnen bij elkaar had, was ook in staat haar eigen rechten te
verdedigen en te laten gelden. Ik heb gevoeld, dat juist van toen af aan, Gaspard mijn
verdrukker is geworden. Ik werd er toe veroordeeld nog rente over mijn zorgzaamheid
en mijn welwillendheid te betalen. Wat ik vrijwillig voor mijn verwanten gedaan
had, uit dankbaarheid dat zij mij de allernoodzakelijkste familie-gevoelens niet geheel
onthouden hadden, werd nu tot plicht gemaakt. Had ik over mijn neefjes als een
moeder gewaakt, ik moest het nu ook nog als een betaalde gouvernante doen, die
men
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verantwoordelijk mag stellen voor wat haar pupillen misdreven hadden. Ik moest.
En Gaspard stond met de zweep achter mij. Ik was nu volgroeid tot een waardig
tegenstandster voor mijn zwager. Bovendien kwam hij thuis van twee maanden
ergernis en huichelarij. Hij hield niet van zijn broer en zusters, hij had geen
familiegevoel, verwanten waren belagers van zijn bezit. Hij haatte Madame du
Deffand, omdat hij belang bij haar had, haar moest ontzien, het hof maken en vleien.
Voor haar had hij twee maanden in Parijs moeten doorbrengen, de luxueuze stad die
hem ergerde, hij had de frivole praatjes van hovelingen moeten aanhooren en het
brutale, pretentieuze gezwets van moderne dames die de philosophen napraatten, hij,
stugge, hoekige edelman uit de provincie, oud soldaat met barsche knevels, die alleen
van regelen, orde en inspectie hield en wiens eenige lectuur boeken over
landbouwbeheer waren. Op allen, maar het meest op mij, wreekte hij de twee maanden
dat hij niet zichzelf had kunnen zijn. Ik was ook een Parisienne, een philosophe,
omdat ik van lectuur hield. Kort na zijn thuiskomst betrapte hij me toen ik las in een
exemplaar van Montesquieu's ‘Esprit des lois’. Gaspard rukte me 't boek uit de
handen, zag den titel, schreeuwde dat hij in zijn huis geen werken duldde van brutale
oproerige mannen, die het gezag van den koning en van de geestelijkheid
ondermijnden en wierp m'n boek het raam uit. ‘Ik verbied je zulke boeken te lezen.’
‘Je hebt het recht niet mij te verbieden. Ik ben volwassen. Ik lees wat ik wil. Ik
verzorg de opvoeding van jouw kinderen en jij hebt niet voor de mijne te zorgen.’
Gaspard mat me met de oogen als een soldaat die hij op insubordinatie betrapt had.
‘Verlaat oogenblikkelijk m'n kamer, Mademoiselle de Lespinasse.’ Hij mishandelde
me, noemde me naar willekeur Julie of Mademoiselle de Lespinasse, smeet mij af
van m'n positie als zuster in die van vreemde gouvernante, om me, als hij over een
diner of een pacht tevreden was, weer van gouvernante tot schoonzuster te maken.
Zonder nog een tegenwoord te zeggen ging ik de kamer uit en liep zeer recht. Maar
in de gang boog m'n romp, ik steunde met de platte hand tegen het houtwerk van den
muur. Ik was afgemat van ongeuite verontwaardiging en van groot verdriet. Als een
meubel trapte men mij weg, stootte men me opzij. Een kat, een hond gunt men nog
rust in een huis. Wanneer zoo'n dier kalm in zijn mand ligt of zich voor 't raam in de
zon koestert, wanneer het niemand hindert laat men het op z'n plaats. Maar ik werd
weggetrapt en weggeslagen door Gaspard's booze woorden, waar ik maar een rustig
hoekje had gevonden. Met m'n handen hield ik m'n keel vast om er de pijnlijke plek
te stutten. Kon ik maar weggaan! 't Was ondoenlijk, beschamend, onfier om langer
nog in een huis te blijven waar ik zoo smadelijk werd bejegend. Maar waar moest
ik naar toe gaan? Ik was bang voor de wereld die ik niet kende dan uit boeken en ik
hield van de kinderen die ik te verzorgen had. O God, wat leek ik op de kat die op
een warm kussen
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slaapt, dat men hem weg wil nemen, en die dan de klauwtjes uitslaat en ze in het
goed van 't warme plaatsje drukt, met den wanhopigen wil toch nog te kunnen blijven.
Mijn leven op Vichy-Champrond werd moeilijker en moeilijker. Gaspard plaagde
en vernederde me waar hij maar kon. Met veel geduld en veel moeite trachtte ik den
wilden Alexandre Mariette te leiden, hem voor z'n volgend leven geschikt te maken
en ik had Gaspard en Diane verzocht ook op omzichtige wijze met het moeilijke kind
om te gaan en hem vooral niet te verbitteren en opstandig te maken door lijfstraffen.
Toen heeft Gaspard zich met moedwil in mijn tegenwoordigheid aan zijn jongsten
zoon vergrepen om mij te kleineeren, om m'n werk van liefde en toewijding te
verwoesten. Ik moest in mijn moderne Parijsche opvoedingstheorieën vernederd
worden. Men zou eens zien wie heer en meester was over Alexandre. Voor mijn
gevoel is dat het begin geweest van de ruïne van die toch al zoo schuwe kinderziel
en heeft hij zijn eigen zoon de deur van den ondergang geopend. Alexandre had
gedurende den maaltijd een bord laten vallen dat brak. De jongen was in staat om
zulk een daad opzettelijk te doen, maar ditmaal was het een ongeluk. Ik zag dat
Alexandre even verstrooid zich had laten afleiden door een groote houtduif die in
het vensterkozijn was gaan zitten. Gaspard was opgesprongen. ‘Ik zal je leeren,
deugniet.’ En waar twee lakeien bij waren, sloeg hij Alexandre in 't gezicht. De
jongen werd een wilde ezel. Hij gaf zijn vader een trap tegen de knieën. ‘Houd hem
vast’, beval Gaspard den voetknecht. De lakei hield den zoon van zijn meester bij
de kraag. Diane had tranen in de oogen, maar durfde niet te spreken. Ze keek strak
voor zich uit. Abel huilde. Toen kwam Gaspard terug, een stok in de handen. Hij liet
Alexandre over een stoel leggen. Zijn wangen waren rood van woede en zijn
fel-driftige oogen keken naar mij. Op Alexandre's kinderrug vielen de slagen neer.
Ik voelde de slagen mee. In dat kinderlijf werd een ziel vernietigd. Men ranselde de
knaap om mij te kwetsen. Ik sprong op en greep Gaspard's arm. ‘Vergiffenis voor
Alexandre’, riep ik, met een laatsten wil om uit medelijden diplomatiek te zijn. Maar
mijn stem was gebiedend van verontwaardiging. Hij onderbrak zijn strafgericht en
keek mij aan met een blik die me splijten wilde. Toen wendde hij zich weer af, alsof
hij mijn stem niet gehoord had en liet een harden slag op Alexandre's rug neerkomen.
‘Gaspard, om Gods wil, houd op.’ Ik greep zijn arm. In zijn volle lengte opgericht
hief hij den arm en ik zag dat hij me met 't wreede riet in 't gezicht wilde slaan. Ik
keek hem afwachtend aan, heel strak, gespannen was mijn wil om de beleediging te
ontvangen en dan te wreken. De maat moest nu maar vol zijn. Gaspard sloeg niet en
zei kalm: ‘Bemoei je met je eigen zaken.’
(Slot volgt)
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Voor een vrouw
door Bert Bakker
‘- - - toen hij weerkwam, vond hij haar, oud en blind en kindsch.’
Brief 9 Januari 1923.
De herfst heeft aan je haar den glans ontnomen;
Je handen dor gemaakt; je oogen blind en moe.
---De deur stond open - en ik bèn teruggekomen.
Maar je hebt niet gevraagd: Wanneer? en: Hoe?
Je wacht misschien en luistert, tot ik zal beginnen
En je vertellen, wat mij huiswaarts dreef,
Den tuin, de iepenlaan, de kamer binnen,
Waarin je eenmaal eenzaam achterbleef?
---Ik ben gegaan - ik ben teruggekomen.
De jaren door is druk mijn deel geweest.
Het leven heeft mij veel gegeven en mij veel ontnomen.
---En er is niemand, die de pijn geneest.
En er is niemand, die mij aan zal nemen.
En niemand, die de tafel dekt en toebereidt.
En niemand, die mij bij de hand zal nemen,
En om mijn thuiskomst zich verblijdt.
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Misschien liet je de deuren èlken avond open,
De tafel toebereid, de lampen aan.
Misschien ben je me soms wel tegemoetgeloopen
En zag je alle zwervers voor jouw zwerver aan.
Misschien - ik weet het niet - want luisteren naar mijn voetstap buiten
- onder het venster - als een goed en diep-vertrouwd geluid,
Zou alle angst en onrust plòtseling buitensluiten
En drijven elk verwijt je zachte oogen uit.
Misschien - ik weet het niet - ik zal niet verder praten.
Wij zijn elkaar en ook onszelf zoo vreemd.
Het zal wel goed zijn, dat ik je opnieuw ga achterlaten,
En jij je eigen en vertrouwde rust herneemt.
Want wij zijn eenzaam en wij zullen eenzaam blijven.
Jij hier - ik verder op mijn einddoellooze reis.
---Totdat de dood ons eens zal samendrijven
Binnen de tuinen van Gods Paradijs.

April 1933.
Voor M.H.O.-v. L.V.
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Woorden en.... woorden
door M.H. Székely-Lulofs
EENS schreef ik den volgenden zin:
‘En toen zei hij: - Ik heb mignons gekocht en mandarijnen.’
Dat was een doodgewone zin en natuurlijk hebben al mijn lezers er doodgewoon
overheen gelezen. Natuurlijk interesseerde hun de ‘hij’ veel meer dan de mignons
en mandarijnen hadden kunnen doen, zelfs al hád ik hun uitgelegd, dat mignons
Hongaarsche petits fours zijn, met bijna pervers raffinement samengesteld uit de
fijnste der fijnste ingrediënten. Ik had voor hun part inplaats van mignons en
mandarijnen gerust kunnen schrijven: taartjes en sinaasappels. Ja maar, lieve lezer,
in élk verhaaltje is een kleine schat verborgen, een klein precieus geheim, waarvan
alleen de auteur weet. En zoo was mijn geheim, mijn verborgen schat van dit
verhaaltje begraven in dat eene zinnetje. Een schat, jaren lang bewaard, in stille uren
tevoorschijn gebracht en met vooruit doorproefd, doordacht genot genoten. En als
ik nu niet ééns door mijn dwaze voorliefde voor mooie woorden of melodieuze zinnen
tot zoo'n allerdwaaste ontdekking was gekomen, dan zou ik het niet in mijn hoofd
halen om dit geheim aan u prijs te geven. Maar nu ik het toch doe, nu moet ik ook
wat van uw geduld vergen en u eerst uitleggen, wát voor mij de beteekenis van zoo'n
zinnetje is en welke fantasieën ik daar allemaal aan vast kan knoopen.
Doet u daarom, wat ik zoo vaak doe. Gaat u stil zitten en zeg in die stilte: ‘Mignons
en mandarijnen.’ ...Vóelt u, hoe zoet de alliteratie deint in die paar woorden, hoe
daarin een rhythme op en neer golft, als een heel eenvoudig melodiemotief? Stelt u
zich nu eens voor, dat ik gezegd had: Táártjes en sináásappels.’ Bij die woorden zie
ik dan dadelijk een schotel met taartjes, bijvoorbeeld op een heel warmen
zomermiddag. Een groote, ronde schotel voor onaesthetisch gulzige magen. En de
suiker van het glazuur begint al een beetje te smelten en kleverig te worden en je ziet
de room zuur worden in de hitte en vette plekken maken op het witte papier op den
schotel. En dan komt er een kinderhandje en graait tusschen dien berg van roze en
gele en witte kleffigheid en een kindermond zit vol vette kruimels.
En dan: sinaásappels! Dan zie ik een slordig marktplein, vruchtenschillen,
papiervodden, vliegen... verslonste, arme menschen, die met schorre kelen gebarsten
woorden schreeuwen en een levende aanklacht zijn tegen de maatschappij. En alles
wordt leelijk en prozaïsch en materialistisch.
Ach nee, lezer, u voelt het toch? Mignóns en mandarijnen... Hoe anders is dat. Zes
of acht van die kleine, exquise torentjes in een kraagje van geplisseerd papier, zes
of acht geraffineerde snoeperijtjes, waarvan je weét: walnotencrême met room en
likeur in een brosse wand van teergekleurd
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fondant. Eén hap. Eén droom. Eén illusie. Niet eens begeerte naar méér. Volmaakte
bevrediging. Een aristocratisch beheerscht genot, een gereserveerde weelde temidden
van allerlei andere weelde: intiem zaaltje, muziek, schemerlicht, mooie vrouwen.
En mandarijnen... goudkleurig van goudkleurige Italiaansche zon. Zorgzaam
omwikkeld met een zijïg vloeitje en gouden letters van zoetklankig Italiaansch... En
dan komen de fantasiëen. Mignon... een liefkoozing... Mignon... een gedachte aan
Goethe misschien of alleen herinnering aan een opera-avond. Orchest. Loge.
Verguldsel. Plafondschildering. Kristallen kronen. Kaarsenflonkering. Zijde en
fluweel en bont en veeren. Rijke vrouwen... Bontverlicht tooneel. Mignon... prachtig
donker kind uit het warme, prachtige Zuiden... Kennst Du das Land, wo die Citronen
blühn? Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn? ... Mandarijnen, ja... goud van
koesterende Zuidelijke zon... Zuidkust van Europa... Middellandsche Zee...
Ultramarijn blauw water langs een blonde kust. Zonneflitsen over de golven. Lui
leventje van droomerige weelde. Monte Carlo. Roulette... Kunt u me volgen, lezer?
... Mandarijnen... Een sprong naar Azië... China. Chineezen. Tempels rijzen op.
Draken steken hun woedende bekken boven sierlijke noklijnen uit, kronkelen hun
blauw-groen geschubde porceleinen lijven langs bebloemde façaden. Zoete,
bedwelmende wierrook... gemurmelde gebeden... mysterieuze taal... vrouwen op
miniatuurvoetjes... schemer rondom hooge altaren... geur van welkende bloesems...
in de schaduw van monsterachtige godenbeelden... Geheim. Droom. Mystiek. En
antieke tempelkleeden in oude, verzonken kleuren, waarin eeuwen vergaan zijn. Een
schoonheid in de geborduurde lijnen van bloemen en draken en vlinders en goden,
zóó verheven schoonheid, dat ze een verbond legt tusschen aarde en hemel, tusschen
menschenweten en zielegeheim... Mandarijnen... Een hooge gestalte. Lichtgele huid.
Scheeve oogen. Slanke vingers met eindeloos omkrullende nagelslierten... Geheimnis
van traditie en religie en onmenschelijke wreedheid...
Mignons en mandarijnen... Ik keer terug. Hoort u het rhythme? Als een golfslag,
niet waar? Een stille avond aan het strand. Boulevard. De pier: een donkere, verre
schim, als een hand, die het land uitsteekt in zee om daar iets vast te grijpen. Een
warme zomeravond, wegdrijvend naar een wazige horizontlijn... Een schip, héél
ver... uit verre landen of náár verre landen... Drijvende bodem van menschennoodlot.
Een rookpluim uit de pijp, een zwarte streep langs den donkeren hemel... Voor
hoevelen een afscheid? Of een weerzien? ... En hoe vaak heb ik zèlf afscheid genomen
en weergezien? ... Jaren komen terug. Dagen rijen zich aan elkaar. Schimmen doemen
op... en gezichten, straten, huizen... en gedachten, woorden... herinneringen...
Herinnering: diepste goudmijn van het menschen-bestaan. Aan één zoo'n zinnetje
zitten ze vast, als wimpels aan een vlaggestok: één wind-
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vleug en ze wapperen tot hun heele lengte uit. Een seconde rust en slap hangen ze
neer, peinzend en in meditatie verzonken...
Eéns had ik nóg eens zoo'n woord. Een Hongaarsch woord. Ik was pas in Hongarijë.
Een vloed van klanken om mij heen als een wilde, onbekende zee. Ik wist niet,
waarheen ik het stuur zou wenden. Ik legde mijn schip stil en liet de golven over dek
slaan. En wachtte op een teeken; op een klank, die een woord zou worden, een woord,
dat beteekenis zou krijgen en dat de eerste band zou vormen tusschen mij en dat
vreemde volk, dat aan mij voorbij ging als aan een doofstomme. En eindelijk, uit
dien chaos, maakte zich een woord los. Poloschka. Wilt u het met een zachte s
uitspreken, lezer en met een stomme â aan het eind: polosjkâ. Ik was blij met dit
woord, al wist ik niet wat het beteekende. Maar ik vond het zoo'n mooi woord. Die
twee korte ô's, die zachte, weelderige ssjj... dat vriendelijke ‘kâ’ aan het eind, als de
koozende verkleining van een anders te streng woord.
Poloschka.
Wat kon dat beteekenen? Alles kon het beteekenen! Het maakte mijn fantasie los.
Ik kreeg oogen voor dat vreemde, nieuwe land. Ik zag de oneindige puszta's, het
dorre, bruinige gras, de ontzettend groote kudden vee, witte majestueuze stieren met
fiere hoorns. Ik zag den herder in zijn schapenpels of in zijn rood-met-groen of zwart
geborduurde langen jas. Ik zag hem staan in zijn hooge laarzen, zijn handen en kin
geleund op de lange staf en zijn smerigen, warrigen hond peinzend en doodstil naast
hem. Beiden turen ze uit over de groote, leege verten van de puszta's, waaruit alleen
de lange staken van de drenkputten, naakt en kaal naar den hemel opsteken. Ze turen
naar dien hemel met zijn eeuwig en eindeloos wisselend spel van wolkenbeelden.
Wat peinzen die twee...? Over het leven en de eeuwigheid? Over vrouw en liefde?
Of alleen maar over uien en spek en brood of over de sneeuw, die straks, in den
winter vlak over de aarde zal hangen en die dicht zal stuiven... Poloschka... Misschien
beteekent het een van deze dingen. Waarom niet? Kan niet héél best in de overglijding
van de korte ô's naar de weeke ssjj, het overglijden liggen van het leven naar de
eeuwigheid? ... Poloschka? ... Kan dat ook niet zijn, de melodieuze naam van een
donkere vrouw met haar gebloemde hoofddoek en bonte kleeren? Of kan het niet
zijn het plotseling opvlammend vuur, dat twee lijven in één brand vereenigt? Of...
is het misschien de middagstonde, als er eindelijk beweging komt in den man en den
hond en zij beiden op het dorre gras gaan zitten om een homp brood te eten, wetend,
dat dit een groote gave is van het leven? ...
Poloschka... misschien zijn het de sneeuwstormen, die in den winter de wereld
rondom Budapest doen dichtsneeuwen. Het kan alles beteekenen. En daarom vraag
ik het niet. Want wat doet het er eigenlijk toe. Ik heb
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een klank, die me met dit volk verbindt. Ik loop over de machtige bruggen van
Budapest, over de Donau, die grijs en breed voortstroomt; ik kijk naar de verre,
blauwige heuvelrij en de rotsen met hun grijze burcht, waarin de stille, leege zalen
nog op hun Koning wachten... en ik voel een liefde voor dezen verwachten Koning
en voor deze prachtige Koningsburcht, die is als uit een sprookje en ik zeg zacht in
mezelf: ‘Poloschka.’ En ik loop door de breede straten van Budapest, langs de vele
gothische en barokken gevels, langs de vele kerken en dommen met hun groen
geworden koperen koepeldaken en hun beierende klokkestemmen, met hun
geheimnisvolle altaren, waar gouden kaarsenvleugen flakkeren tusschen welkende
bloemen en stil aanbeden Heiligen en ik ga langs verweerde Christusbeelden op een
straathoek, waar armzalige menschen knielen en prevelen en ik weet niet wát ze
prevelen of waaróm ze hun vuile, gebarsten, kapotte werkhanden vouwen... misschien
om een stuk brood of het graf van een jongen, die uit den oorlog niet terug kwam,
of misschien om een ander leed, waarvan dit stukgereten Hongarijë zoo boordevol
is? ... Ik weet het niet, maar ik ga verder en een liefde voor dit onrechtvaardig
behandelde en mishandelde volk groeit warm in me op en ik prevel zacht: ‘Poloschka’
en wat dóet het er toe, wat het beteekent, als het de klank is voor al mijn gevoelens?
Voor mij is het de eerste band met mijn nieuwe vaderland, het eerste mooie woord
van deze nieuwe mooie taal. Soms zoek ik het op de uithangborden, maar daar staat
het nooit. Daar staat: Kalap en ik leer begrijpen, dat dat: hóed, beteekent, maar dat
zegt me niets. Daar staat: Ruha en ik leer, dat dat is: kleed, japon of pak. Maar wat
zegt me dat? Daar staat: Braun & Tarsa... of: Kiss & Tarsa en na een tijd weet ik,
dat Tarsa niét is de eenige rijke man van Budapest, die samen met alle Braun's of
Kiss of anderen allerlei winkels bezit, maar dat Tarsa beteekent: compagnon. En zoo
leer ik deze vreemde, moeilijke, maar melodieuze taal en al de melodieuze woorden,
maar er is geen enkel onder, dat zoo zoet vloeit als: poloschka. En daarvan weet ik
nog altijd de beteekenis niet. Het is alsof een zonderling instinct me tegenhoudt om
te vragen, wat het beduidt.
Eens ben ik op theevisite. Een Hongaarsche theevisite is een maaltijd. Dan is er
thee met rum en citroen, dan zijn er schalen met sandwhiches en ontelbaar veel
soorten zout en zoet gebak. En ook mignons zijn er... en soms vruchten... soms
mandarijnen...
Hongaarsche woorden bruisen om mij heen. Heftige woorden gepaard aan heftige
gebaren. Stom zit ik temidden van dien klankenvloed, verloren, uitgeschakeld, zelfs
zonder verbazing of angst. Want ik weet al lang, dat, al wòrdt er met de vuisten op
de stoelleuningen geslagen, al wordt er aan schouders geschud en aan handen gerukt,
er geen ruzie is, hoogstens een wat interessant debat over kunst of politiek, of een
nieuwe mode of liefde. Er is een enkel woord, dat ik opvang en vertaal... kalap...
hoed... ruha...
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jurk... En ik eet mignons en drink amberkleurige thee met rum en ik zeg zacht in
mezelf: ‘Poloschka’ en voel me volmaakt bevredigd en gelukkig. Maar opééns... en
het is, of er een schok door de kamer gaat en me beroert... zegt een ander dit woord:
‘Poloschka.’ En de gastvrouw heeft haar gemanicuurde handjes in elkaar geslagen
en slaat ze dan voor haar oogen en dan weer in mekaar en herhaalt: ‘Poloschka?!!’
En dan zeg ik hardop: ‘Poloschka’. En ze kijken me allemaal aan, verrukt, dat ik hun
gesprek blijkbaar gevolgd heb en ze slaan allemaal hun kleine, mooie handen in
elkaar en zetten groote oogen op en vragen mij: ‘Poloschka?!!’ En dan verdrink ik
in een stortvloed van klanken, waarvan ik niets begrijp, maar die als een kolk boven
me dichtslaan en ik lach maar zoo'n beetje want ik weet, dat ik hun toch niet kan
uitleggen, wat dit woord voor me beteekent en hoe het den weg voor me geopend
heeft naar hun land en hun lot en hun ziel. En dan, wat later, als ik wegga, de
marmeren trappen afloop van de groote hall in deze huurkazerne, drie, vier, vijf
verdiepingen naar beneden, dan zeg ik bij elke trede: ‘Poloschka’ en dat wordt de
stille begeleiding van mijn vele, vele stappen omlaag. Het is koel als ik buiten kom.
Een koele, mooie zomeravond. Zigeunermuziek uit café's... dolle csárdás of een
weemoedig liefdeliedje... Flarden van melodieën gaan mee met mijn stappen. Overal
café's. Overal muziek... De Donau. De brug. Een rillende shellshock-bedelaar in
uniformlompen. Ik leg wat geld in zijn kepi. Stumper, denk ik en toch kan ik er niet
ongelukkig om zijn. Er is een geluk in deze lucht, iets dat mousseert als in champagne.
En ik glimlach vaag voor me heen. Ik weet niet, hoe het komt, dat deze menschen
zoo licht en opgeruimd doet zijn in hun grenzenlooze armoede en ellende... Misschien
doordat deze stad zoo prachtig is en overal zigeunermuziek door de avond vleugt en
de zorgen wegveegt? Ja, ik ben gelukkig hier, al begrijp ik deze menschen niet en
hun taal niet en hun muziek niet. En al begrijp ik niet, hoe ze nog lachen kunnen en
zóó genieten van dezen zomeravond, terwijl hun leven vaak niets meer is dan een
sleep van misères in het vierkant van een armoedige huurkamer met gaslucht en
rioolstank, met een homp brood en een kop koffie als eenig avondmaal... Ik heb
medelijden met hen en ik zou ze zoo graag helpen, maar ik ben hun zoo dankbaar,
omdat ze geen beklag vragen... Hier zijn ze in hun overdrukke straten met hun
lachende gezichten, hun oreerende handen, hun verzorgdheid, die van de kaalste
plunje een opvallende elegance maakt. Hier is hun csárdás en hun liefde en hun
gouden zorgeloosheid, die mijn Hollandsche zwaarwichtigheid wegveegt... En ik
glimlach en zeg zacht: ‘Poloschka’. En ik voel, hoe ik dit volk bewonder, dat een
zoo onbeschrijfelijk juk van ellende kan dragen, zonder den vreemdeling het plezier
aan de geurige wijnen en de zoete muziek te vergallen. En ik vergeet de mignons en
de mandarijnen, ik vergeet Italië en China en Goethe en de blauwe zee en de blauwe
hemel en de blauwe altaarkleeden...
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en ik vergeet de eeuwigheid en alle tempels. Ik weet alleen maar: Poloschka. En
daarmee kom ik thuis.
Ik bel aan. De meid doet me open. Ze glimlacht niet, zooals gewoonlijk. Er moet
iets gebeurd zijn. Er i s iets gebeurd. ‘Poloschka...’ zegt ze. Mijn hart staat stil. Ik
voel me de openbaring nabij. Openbaring van iets afschuwelijks. Instinctief verweer
ik me, ik wil er niets van weten. Maar ze dwingt me naar de slaapkamer, ze bukt bij
een deurrichel, ze peutert iets met een vette haarspeld te voorschijn en legt dat op
mijn handpalm. Een ovaal, bruin torretje, dat waggelend begint te loopen en dat ze
met een verschrikte kreet dooddrukt. En dan sta ik daar, op mijn hand een bloeddrop
en een leeg perkamenten hoesje er naast. En opeens rijst uit mijn diepste instinct een
afgrijselijk vermoeden met al duidelijker zekerheid op. ‘Wandluis...?’ zeg ik en ril.
De meid kijkt me aan met verbaasde afkeuring om dat gekke woord. En in deze
seconde valt alle liefde en begrip voor dit land weg. Ik krijg een ellendig heimwee
naar groene zeep en geschrobde stoepjes en geboende linoleums, naar degelijke,
misschien vervelende, maar dan toch in elk geval hygienische welvaart. Ik voel
vijandschap voor deze meid, die in dit land hoort en bij dit vieze bruine hoesje op
mijn hand hoort. En in deze seconde gaat deze vijandschap over op de meid, in mij
de vreemde voelend, die niets anders zeggen kan, dan dat leelijke onverstaanbare
woord. Maar dan... ik weet niet hoe... misschien uit teleurstelling, zeg ik zacht
‘Poloschka’. En opeens herstelt zich het wonder. Over het gezicht van de meid glijdt
een lichtende glimlach. Ze knikt verheugd, ze grijpt mijn hand en beduidt me, dat
ze morgen alles zal uithalen en schoonmaken. En er is een nieuwe samenhoorigheid.
Ik voel me aanvaard als de vreemdelinge, die ‘zoo gauw deze moeilijke taal leert.’
En daardoor voel ik me thuis en zoo dankbaar. En ik denk: ‘Poloschka... ach God,
wat komt het er op aan? Het is toch zoo'n mooi woord en dat is het voornaamste...’
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Het lijkenhuis van ‘vrede-oord’
door Camp de Basschaerde
Toen wij het zandpad liepen naar het bosch,
- de lucht werd al wat duister,
met in de verten vurig ros,
vol onbereikb're luister;
wij gingen zacht en zeiden zelfs geen woord,
in vreemde angst gevangen,
bang dat de stilte werd gestoord,
waar takken overhangen, bereikten wij het huis, waar
de dood zijn nachtwaak houdt
en kil en wit de houten baar
haar lakens openvouwt,
de laatste halte van de mensch,
die 't rusthuis heeft verlaten,
waar hij, conform familie-wensch,
vereenzaamd is gelaten;
en waar hij wacht, ontzet en stom,
als alles is ontzegd:
een baar, wat lakens en een kom,
als hij wordt afgelegd.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

66
- Dit is wel 't bitterst, Heer,
dat midden uw rijkste bloemen,
de moede menschen telkens weer
hun namen hooren noemen;
dat zij geen oogenblik,
als al uw vogels zingen,
bevrijd zijn van de schrik:
de dood, die aan blijft dringen.
Hoe zullen zij ooit u zeggen:
ik ben bereid, neem mij dan Heer,
ik zal mij rustig nederleggen:
'k keer tot u weer;
zij zullen u altijd willen weren
met beverige hand
en aan uw roepstem zich bezeeren,
die alle vreugde bant.
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Kroniek
Boekbespreking
Menno ter Braak, Dr. Dumay verliest...., Rotterdam, Nijgh & van Ditmar's
U.M., 1933.
H. Marsman, De Dood van Angèle Degroux, Amsterdam, Em. Querido's
U.M., 1933.
Zekere overeenkomsten toonen deze twee nieuwe romans ongetwijfeld. Hun schrijvers
zijn beide typische vertegenwoordigers van het litteratorengeslacht, dat wij nu maar
moesten afspreken het oorlogsgeslacht te noemen, de generatie van hen, die hun
ontvankelijkste jeugdjaren geheel of gedeeltelijk in de sfeer van den oorlogstijd
doorleefd hebben. Gewend aan hardheid en wreedheid zijn zij zelf, min of meer,
hard en wreed, verbitterd en verbeten geworden, - of zij forceeren zich daartoe -, in
die fel bewaakte kilte tevens over-intellectueel en wrokkend tegen al het
vooroorlogsche sentiment, dat zij met één handbeweging als weeë weekheid
verwerpen, en.... door het één en het ander dikwijls bitter ongelukkig. Deze generatie
heeft geen volgelingen. Haar tragische geïsoleerdheid zal steeds meer aan den dag
komen. Ik méén het ernstig, aan dit hyper-cerebrale geslacht van hollandsche
oorlogsslachtoffers is nu reeds iets zeer tragisch waarneembaar.
Zoowel Dr. Dumay (die verliest....) als Charles de Blécourt, de hoofdpersoon uit
Marsman's boek, zijn jonge mannen die lijden onder hun dorre cerebraliteit, hun tot
hoogmoed aangehitste gevoel van eenzaamheid, hun gebrek aan gemeenschapszin
en.... aan hárt - zoo meenen zij zelf althans vaak, in hun zelfhaat en baloorigheid,
maar dat valt toch eigenlijk nogal mee. Beiden snakken naar verlossing uit die
ijzig-strakke mentaliteit, beiden dorsten naar ontdooiïng, naar bloei, naar vermogen
tot liefde geven en ontvangen.
Overigens: hiermee is de overeenkomstigheid vrijwel ten einde. Want Marsmans
boek is geschreven uit een veel hoogeren geest dan dat van Ter Braak. Dr. Dumay,
naast Charles de Blécourt gesteld, is een comisch-zelfbewust leeraartje, een
burgerheertje (te stijf voor het carnaval) naast een soort somberen übermensch, een
wortelloos en doelloos genie, iemand die het besef heeft in deze wereld niet thuis te
hooren, maar die vandaag of morgen misschien, door de ‘magische’ kracht van een
werkelijke liefde overrompeld, een groot dichter zal blijken - hetzij hij dan dicht met
de taal zijner medemenschen of met het levend materiaal der menschheid zelf.
Het boek van Menno ter Braak heeft mij aangenaam beziggehouden, ja min of
meer geamuseerd. Het is geestig, het is brutaal en pittig, het is zelfs humoristisch nu
en dan - zij het meest galgenhumoristisch, en dat nog tegen wil en dank misschien,
nou ja.... De hoofdpersoon wordt soms
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‘geïrriteerd door zijn eigen kwajongensachtigheid’ (bl. 42) maar wij lezers hebben
daar nu juist nogal plezier om. Vergeleken met ‘Hampton Court’ - schrijvers eersten
roman - vind ik dit boek wel een vooruitgang, het is niet zóó vol jongensachtige
bewondering voor errege slechtheid en zoo ‘fin-de-19e-siècle’ anti levenslust en
energie, het doet ten minste verschrikkelijk zijn best, snel, flink en modern te zijn.
(Anders, wat het beroemde tempo betreft, men lette eens op de beschrijving der
begrafenis van bl. 68 en 69; vooral de opmerkingen over de regendruppels zijn in
dit opzicht merkwaardig!) En wat aangaat het gebrek aan hart van dien would-be
onmenschelijken lady-killer, Dr. Dumay, worden wij nogal gerustgesteld, o.a. op bl.
209: (‘Kon ik maar tegen iemand kletsen, dacht hij, nonsens praten; ik heb nooit
geweten, dat het zoo helsch was, een mensch ongelukkig gemaakt te hebben, dat het
mogelijk was, verantwoordelijkheid te voelen voor een ander’) en op bl. 217 door
het naïef gebedje ‘Lieve God, laat ik haar niet dood vinden!’
Maar het boek: ‘De Dood van Angèle Degroux’ is heelemaal niet amusant. Het is
oneindig ernstiger en indringender dan Ter Braak's roman. Het doet niet huiveren
(zooals Marsman zich misschien toch wel voorstelde, want hij onderschat zijn
medemenschen nu eenmaal) maar wel diep namijmeren over leven en liefde; er staan
psychologische opmerkingen in van uiterste finesse en subtiliteit, van gróóte
eerlijkheid tevens; het is doorleefd, het is sterk, en in zijn echte somberheid toch niet
klein wrokkend tegen het leven, maar vol erkenning van de (weinige) sublieme
momenten die het bieden kan. Als dichterlijke schepping valt Menno ter Braaks
roman erbij in 't niet. Een voortreffelijke vondst deed Marsman door den trotschen
duivel Blécourt (moest ik ook hier schrijven: would-be duivel? Neen, hij wou het
eigenlijk heelemaal niet, hij kon alleen maar niet op tegen zijn ijdelen hoogmoed en
zijn zotten zelfwaan, die niet tot zelfverblindheid, maar, vreemd genoeg, toch wél
bij tijden tot zelfverheerlijking steeg!) door dezen trotschen duivel, zeg ik, in relatie
te brengen met den diep-menschelijken en echt wijzen, den liefdevollen en boven
alle wanen uitgegroeiden aapachtig leelijken bultenaar Rutgers. Het is een beetje 'n
oud-romantische figuur, de wijze bultenaar, maar hij dóet het hier nog.
Ik geloof dat Marsman, in zijn nerveuse werkdrift - blijkend ook soms uit
stijl-slordigheden - zich wel nu en dan vergist heeft. Een paar maal laat hij den
opper-gentleman Blécourt zeer onbeheerscht grof worden, zoo b.v. op bl. 185, waar
hij er toe komt den edelen Rutgers - van wien hij niets dan goeds ondervonden had
- plotseling ruw te beleedigen, ja wreed te wonden. Trouwens ook tegen Angèle, zijn
eenige liefde, is hij, in zijn gevoelsangst, somtijds - en dan zeker onwillens, maar
ondertusschen! - bepaald grof en gemeen. Mij dunkt, dat hoefde niet en schaadt
eenigszins aan zijn figuur, die overigens geloofwaardig en scherp afgeteekend in
mijn
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herinnering staat, evenals Rutgers. Angèle heb ik lang niet zoo duidelijk gezién, en
ook van het portret van Henriette had ik méér en intensiever beschrijving gewenscht.
Van zijn eigen generatie - dus, als men wil: modern - is Marsman ook in dit
prozaboek van hem zéér zeker, en op heel wat sterker en fijner wijze dan Ter Braak
- maar toch, door zijn geest zoowel als door zijn artistieke conceptie, hoe nauw sluit
dit boek zich aan bij sommige fransche en nederlandsche romans uit de 19e en begin
20e eeuw! Komt dit niet eenvoudig doordat de mensch, wat hij zich ook droomen
moge, nóóit verandert en menschelijkheid (in ruimsten zin alsjeblieft!) van alle tijden
en alle landen is?
H.R.

Jo van Ammers-Küller, Twaalf interessante Vrouwen, Amsterdam, J.M.
Meulenhoff, 1933.
Na de lezing van Jo van Ammers' boek, dat twaalf interessante vrouwen behandelt,
kunnen we volmondig instemmen met het oordeel der schrijfster omtrent deze
vrouwen, want werkelijk, zij zijn belangwekkend. Maar tusschen twee haakjes,
waarom heeft de knappe biografe, die Jo van Ammers hier blijkt te zijn, het
hollandsche woord voor interessant niet aangedurfd? ‘Twaalf belangwekkende
vrouwen’, deze titel zou dan haar boek weliswaar uiterlijk iets pikants ontnomen
hebben, maar zij zou toch beter in overeenstemming geweest zijn met den werkelijken
inhoud van dit boek, dat ons twaalf vrouwen toont die méér dan interessant zijn in
de beteekenis die men gewoonlijk aan dit epitheton hecht. Deze vrouwen zijn, bijna
alle, kloeke, groote, klare figuren, die een sterke roeping in zich droegen en die deze
roeping hebben trachten te verwezenlijken, ondánks haar levensomstandigheden.
Het zijn meerendeels vrouwen wier werk niet beperkt bleef tot een klein land of een
bepaalden kring, zij bewogen zich op internationaal terrein en werkten daar met
geweldige kracht. Men vindt hier vrouwen van allerlei slag bijeen, vrouwen die
uitblonken op het gebied van de kunst, wetenschap, politiek of godsdienst of die
pioniersarbeid op sociaal gebied verricht hebben.
Jo van Ammers-Küller legt een echt-levende, warme belangstelling aan den dag
voor de vrouwen wier leven zij beschrijft; men voelt dat zij deze personen oprecht
bewondert en hoogacht. Zij heeft met werkelijk opmerkelijke objectiviteit zich als
vrouw tegenover deze beroemde vrouwen weten te stellen, zóó dat zij bijkomstigheden
wist te negeeren en steeds trachtte te zoeken naar de kern - naar datgene wat de
essentie was van elk dier levens. Het spreekt vanzelf dat niet al de portretten die zij
van deze vrouwen maakte, op een even hoog niveau konden staan, al dadelijk om
deze reden dat voor het maken van een diep-gaand beeld iets zeer bijzonders noodig
is: contact, kennis en wetenschap. En wij weten toch allen wel, dat
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dit betrekkelijk zeldzame dingen zijn! .... En ook waren deze beroemde vrouwen niet
alle even gul met haar vertrouwen en gunden zij den schrijfster niet altijd een blik
in het allergeheimste gebied van haar wezen. Daarvoor was de kennismaking te kort,
het uur of de dag niet gelukkig, wij weten allen hoe vele inponderabilia mee werken
tot een al of niet tot stand komend contact.
Toch heeft Jo v. Ammers zich in die gevallen manmoedig door de moeilijkheden
heengeslagen, zij zag zich soms werkelijk voor een zware opgaaf geplaatst, maar
gedreven door het verlangen om deze vrouwen toch zoo veel mogelijk te benaderen,
hen te begrijpen uit werk en levensloop, stelde zij al haar beschikbare krachten en
intelligentie aan het werk.
Zij heeft ons doen zien hoe ‘roem’ iets is dat dikwijls als iets bijkomstigs door
groote gaven wordt opgewekt; dat talent of genie iets is dat als onverbiddelijke
stuwkracht personen leidt, dat alléén een diepe beaming van het als opgave geziene
levensdoel dezer vrouwen voerde tot het volbrengen van een grootsche taak. Of wij
de Russin Kollontay zien, de tegenwoordige gezante en vroegere minister der
Sowjet-republiek, of een Mary Wigman, Elsa Brandström, of Käthe Dorsch, alle zijn
zij gedrevenen, geroepenen die diep in zich opnamen den roep van hun wezen-heid
en die langs wegen van leed en zelfoverwinning ten slotte geraakten tot een
gedeeltelijke vervulling van het eens geziene ideaal. Al weten we allen wel, na dit
boek gelezen te hebben - dat al deze vrouwen nog ergens in hun diepste wezen een
schat aan problemen, ervaringen en gevaren dragen, die zij slechts zelden, misschien
nooit, prijs geven, toch heeft Jo van Ammers ons nader tot deze vrouwen gebracht
en als 't ware een monument opgericht van wat de ‘zwakke sekse’ in deze bewogen
decenniën door noeste vlijt en onverschrokkenheid tot stand wist te brengen.
JO DE WIT

Johan Wesseling, Marietje, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn. (zonder
jaartal).
Met dit verhaal - of moet ik zeggen: korten roman - weet ik eigenlijk niet goed raad.
Het heeft een typisch moderne allure met zijn korte, snijdende zinnetjes waaraan alle
lust tot rhythme of schoonheid ten eenenmale vreemd lijkt. Het is een poging om
met nuchtere, zakelijke karakteriseeringen een suggestie op te wekken. Het verhaal
geeft ons een relaas van een meisjesleven van haar zestiende tot aan haar twee-en
twintigste jaar, een meisje, eerst nog op school, later getrouwd. Het doet denken aan
een bepaalden stijl, die eenige jaren geleden uit Duitschland hier overwoei, de stijl
der ‘Agatnen Kugeln’, maar die was oneindig suggestiever. Eerlijk is dit boekje wel,
een poging tot bijna filmisch vastleggen van een modern levensbeeld, maar toch
onbevredigend, omdat de personen in hun daden en drijfveeren te veel aan de
oppervlakte blijven.
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Als werkelijk de jonge meisjes en de jonge mannen van nu zoo willoos,
geestelijk-vermoeid, liefdeloos en spookachtig-gedreven zijn als deze heldin en haar
vrienden, dan staat het er met de toekomst leelijk voor. Het is mogelijk dat ze wel
sóms en voor een deel zóó zijn, maar toch nooit definitief, als het er op aankomt! De
schrijver bleef in gebreke ons iets positiefs omtrent zijn personen mee te deelen; op
deze wijze toch zijn ze ons te weinig menschelijk.
JO DE WIT

Anthonie Donker, Maar wij....? Utrecht, V.C.J.C., 1933.
Het is jammer, dat Donker bij het schrijven van dit spel er niet voldoende rekening
mee gehouden heeft, dat het bestemd was in de open lucht en door dilettanten te
worden gespeeld. Had hij dit wel gedaan, dan zou ongetwijfeld de litteraire waarde,
die ‘Maar wij....?’ stellig bezit, bij de opvoering beter tot haar recht zijn gekomen
dan thans ondanks de voortreffelijke regie van Abraham van der Vies en het
toegewijde en harde werken der medespelenden het geval is geweest. De ‘poëzie’,
die naast een soms al te vlotte rijmelarij aan menige passage onmiskenbaar eigen
was, geraakte hierdoor in niet onbedenkelijke mate op den achtergrond. Daarom zal
men bij de lectuur van den tekst vaak sterker getroffen worden dan bij het
aanschouwen en aanhooren van het spel is geschied. Wij weten niet, of Donker
opdracht had zich geheel in epische lijn te bewegen, maar het wil ons voorkomen,
dat althans eenige dramatiek in dergelijke leekespelen moeilijk kan worden gemist.
Te spoedig wekken zij er zonder den indruk van één langen monoloog. En dat kan
toch, dunkt ons, de bedoeling niet zijn geweest. Mevrouw Roland Holst was in dit
opzicht met haar ‘Kinderen van dezen Tijd’ gelukkiger, hoewel wij vermoeden, dat
de tekst van Donker de jongeren, voor wie zij in de eerste plaats bestemd was, over
het algemeen nader stond.
Wanneer wij het spel van Donker mogen beschouwen als een experiment van den
dichter, dan meenen wij, dat daarin aanwijzingen te over liggen, dat Donker op dit
gebied nog eens iets voortreffelijks tot stand brengen zal. Men late hem dan echter
ten volle vrijheid zijn verbeelding te volgen. Want eerst dan zal hij in staat zijn zich
in zijn werk geheel te geven. En dit is een eerste voorwaarde tot het welslagen (ook
in poëtischen zin!) van zijn dichterlijke intenties.
ROEL HOUWINK

A.M. de Jong, De Dood van de Patriarch. In handschrift uitgegeven door
Em. Querido's uitgeverij te Amsterdam in het jaar 1932.
Wanneer na jaren onze kindskinderen op een stoffigen zolder eens bij toeval een
exemplaar zullen opdiepen van deze handschrift-uitgave (wij hopen dat het prospectus
er curiositeitshalve nog in liggen zal), zullen zij zich waarschijnlijk met eenige
ontsteltenis afvragen, hoe het mogelijk was, dat een auteur zoo roekeloos over het
paard kon worden getild. Want hoe is het
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anders te verklaren, dat men dit niemendalletje een handschrift-uitgave waardig heeft
gekeurd? ‘A.M. de Jong in zijn glunderen eenvoud’ .... lezen zij in het prospectus
en zij richten hun blik op het handschrift en verbazen zich. Wist men toen ter tijd
nog zoo bitter weinig van graphologie? En hebben zij niet onlangs in een deerlijk
vergeelden catalogus den schrijver op een statig ros gezien of naast een fonkel-nieuwe
automobiel? Glunder, ja ongetwijfeld, zoo zag de heer de Jong er toen uit, maar het
was toch een ander soort glunderheid, denken zij, dan de uitgever bedoelde. En was
1932 niet een crisis-jaar met veel honger en werkeloosheid en was de heer de Jong
niet - hoe drukte C. de Dood het ook weer uit....? Het begint hun te duizelen. Het
duizelt ook ons.
ROEL HOUWINK

Dr. R.R. Post en Dr. J.O. Smit, Het Vaticaan. Zutphen, W.J. Thieme &
Cie, 1932.
Niet-Katholieke lezers zullen zeker niet alles beamen kunnen wat door de schrijvers
van dit boek wordt medegedeeld. Wij zullen er in deze kolommen niet verder op in
gaan. Het bevat echter een schat aan wetenswaardigheden, waarmede een ieder, die
zich voor de materie interesseert, zijn voordeel zal kunnen doen. Daarenboven is het
rijkelijk en met zorg geïllustreerd. Op waardige wijze vult het de collectie werken
over Italië aan, die de firma Thieme reeds in haar fonds bezit.
Zij die het Vaticaan bezoeken, hebben in dit boek, dat een breeden, historischen
achtergrond heeft, een uitstekenden gids. Het is bijgewerkt tot 1 Juli 1932; de lezers
loopen dus niet de kans, dat zij kennis nemen van verouderde omstandigheden en
verhoudingen. Het eerste deel van het omvangrijke werk is geschreven door DR.
R.R. Post, secretaris van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome en behandelt
de ontwikkeling van het Pauselijk gezag in de wereldgeschiedenis; het tweede is van
de hand van Dr. J.O. Smit, bisschop van Paralus, Kanunnik van St. Pieter te Rome,
en houdt zich bezig met de huidige situatie van het Vaticaan.
ROEL HOUWINK

J.W. Matthijsen, Mijn Ontdekkingsreis door Sovjet-Rusland. Amsterdam,
Em. Querido's U.M., 1932.
Zou Columbus bij zijn terugkeer in het vaderland dezelfde verzuchting geslaakt
hebben als de heer Matthijsen na het beëindigen van zijn ontdekkingsreis door
Sovjet-Rusland: ‘Goddank, ik ben weer thuis!’? Een erg goed bedoeld, maar een
weinig boeiend boek, waarin de partij-propaganda, waar het te pas komt, niet vergeten
is. Ook in dit opzicht is de laatste bladzijde leerzaam. Het lijkt ons voor den heer
Matthijsen geen aangenaam bezoek te zijn geweest en misschien had hij er wel liever
niet over gesproken en geschreven, maar men is nu eenmaal niet voor zijn plezier
op de wereld.
ROEL HOUWINK
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Brieven van Marius Bauer 1888-1931, Amsterdam, De Spieghel, Mechelen,
N.V. Het Kompas, 1933.
Toen de alleen met voorletters aangeduide samensteller dezer verzameling van
brieven, door Bauer tusschen 1888 en 1931 gericht aan familieleden en vrienden,
het plan voor deze uitgave opvatte, moet hem wel in de eerste plaats als doel zijn
voorgekomen, meer bekendheid te geven aan de krabbels, waarmee Bauer althans
een deel zijner brieven verduidelijkte en verluchtte. Vraagt men of die krabbels dat
waard waren, dan moet het antwoord bevestigend luiden. Niet alleen dragen ze bij
tot de kennis van de figuur van Bauer en leeren zij ons vaak, hoe de eerste aandrift
ontstond tot een latere groote compositie, maar zij brengen ons ook in kennis met
dat altijd zoo wonderlijke, onnaspeurlijke vermogen van een kunstenaar als Bauer
om zoo met enkele lijnen een stuk leven te suggereeren. Hoe verstond Bauer die
kunst! Al uit 1888, de eerste reis naar Constantinopel, dateeren de meesterlijke,
gevoelige krabbels als b.v. die der elkaar begroetende Turken en van de vrouwen
met kinderen op de rug. Vergelijkt men die krabbels met latere, uit de jaren na den
oorlog tot 1931, dan is er weinig verschil te zien. De jonge Bauer toonde zich al zeer
compleet; later ging het hem nog gemakkelijker af wellicht, maar wezenlijk grooter
wordt het talent, althans in dit onderdeel, niet.

TEEKENING IN EEN BRIEF UIT JERUSALEM,

TEEKENING IN EEN BRIEF UIT LUXOR,

1911 (BLZ. 66)

1919 (BLZ. 69)

De schetsboeken van Bauer moeten vol zijn van de kleine gevallen, die hij op zijn
reizen zag, figuurtjes van de menschen, dieren en dingen, die hij op straat ontmoette.
En hoe zullen al die kleine, vlugge opteekeningen levend zijn gelijk deze briefkrabbels
en hoe d i r e c t ook. Hij zal dan later in zijn groote etsen al deze dingen verwerken,
maar dat
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fel-levende, dat op het leven betrapte, hebben ze dan niet meer. Dat is alleen te vinden
in de schetsen.
Wij vinden in deze briefkrabbels ook nog een anderen kant van Bauer, een zin
voor humor, een treffende raakheid in de vlugge omschrijving van een geval, welke
hem als illustrator van reisverhalen een wereldnaam hadden kunnen bezorgen. Ik
wijs b.v. op het kleine teekeningetje (blz. 69) van een Egyptische, getulbande meneer,
die aan des schilders gezellin een roos aanbiedt en op de Palestijnsche ruiters (bl.
66), die een voorbijgaand rijtuig met den schilder en zijn gezelschap groeten. Sommige
teekeningen zijn meer uitgewerkt, vooral die met potlood zijn gedaan, en dan ontstaan
soms in toon gehouden beelden van Oostersch leven (bl. 40 en 41) die al directe
voorstudies schijnen voor zijn groote etsen. Aardig is ook één teekening, niet van
Bauer, maar van een 12 jaar ouden Hindoe-jongen, die in Delhi Bauer teekende,
zittend in een tropenpak op een hoog kussen. Laat ik tenslotte nog wijzen op het
geteekend zelfportret, dat als frontispice is afgedrukt en op het fotografisch portret
uit 1888. Dit wat de afbeeldingen betreft.
Die afbeeldingen moeten de uitgave wel geheel rechtvaardigen, want de brieven
zelf zijn voor anderen dan den kleinen kring van familie en vrienden niet erg
belangwekkend. Sprak zich daarin ‘Bauer's karakter, sterk gesloten en delicaat’ gelijk
de voorrede zegt, uit in die mate, dat wij achter deze oppervlakkige reisnotities een
ook door andere dan picturale dingen sterk bewogen gemoed moeten denken? Of
had Bauer voor andere dingen dan die hem als beeldend kunstenaar direct
interesseerden weinig belangstelling? Hoe het zij, de tekst dezer brieven onderscheidt
zich niet van die van elken beschaafden, niet al te diep zoekenden reiziger; litterair
hebben ze geen enkele verdienste en als opteekening van menschelijke ervaringen
rechtvaardigen ze het drukken allerminst. Wat moet men denken van een briefschrijver
die, staande op den gewijden grond van Jeruzalem, zijn brief opent met deze platte
ontboezeming: ‘Prachtig! prachtig! Jeruzalem is mij erg meegevallen. 't Is wel een
van de mooiste steden, die ik ooit gezien heb. De stad, de omgeving, alles is even
mooi. 't Is wel erg dor en droog, maar 't is alles zoo ruim en bekoorlijk.’ En die van
den tuin van Getsemané slechts dit weet te schrijven: ‘De tuin van Getzemané is erg
dor, slechts olijfboomen. Maar 't is er verrukkelijk, wat 't uitzicht betreft. Aan de
eene kant in de hoogte de muren van de stad, waarboven de koepels van de
Omarmoskee uitsteken en aan de andere kant de Olijfberg. Morgen zal ik deze
beklimmen, want 't is daar, dat men 't mooiste gezicht heeft op Jerusalem.’
Maar is er, juist vooral in Bauer's groote en beroemde etsen, niet veel aan den
buitenkant der dingen gebleven en is het niet juist dit puur-schilderachtig zien, dat
ons vaak zoo onbewogen laat voor Bauer's kunst? Brieven
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als deze verklaren dat; zij toonen ons n i e t een innerlijk rijker, een dieper bewogen
mensch, maar slechts een reiziger, die noteerde, wat zijn oogen zagen en daaraan
blijkbaar genoeg had.
J.S.

Jan Voerman's kalender
Den jaarlijks bij de N.V. De Nieuwe Toonkamers voor Kunstnijverheid te Rotterdam
verschijnenden gelithografeerden kalender van J a n Vo e r m a n J r . kan men tot
de beste rekenen, die uitkomen; ook voor 1934 maken de zes bladen, thans in
zwart-en-wit, weer een indruk van fijne distinctie. Met zes verschillende
bloemmotieven zijn de seizoenen aangegeven, knap werk en zeer gaaf. De cijfers,
die bij artistieke kalenders zoo vaak tot onleesbare krullen of blokken worden
vervormd - wij zijn nog altijd niet heelemaal uit deze wanbegrippen - zijn over het
algemeen duidelijk; alleen de 8 is gedenatureerd en van eenigen afstand onherkenbaar.
J.S.

Werken van den beeldhouwer Moissy Kogan
De thans vijftigjarige beeldhouwer Moïssy Kogan komt uit het wonderland der kunst,
uit het Oosten: hij is geboren te Orguiew in Bessarabië. Hij behoort tot de begenadigde
menschen, die een stuk klei van den grond opnemen en als zij het weer uit handen
geven, is het bijna van zelf en als spelend een vorm, de vorm het nobel lichaam van
een jong meisje geworden.
Sinds tientallen jaren maakte hij kleine figuren en reliefs in z'n atelier te Parijs.
De kleine, gemeubileerde hotelkamer, die hij vroeger jaren lang bewoonde en den
stoel in het café du Dôme kon men in ernst niet zoo noemen; het was hoogstens een
atelier voor den teekenaar. Maar daarna had hij een echt beeldhouwersatelier in de
cité-Falguière, een afgelegen atelierwijk in Parijs.
Kogan heeft veel technischen zin, hij werkt in velerlei aesthetisch materiaal, in
steen en klei, in hout en metaal, met wol en zijde; hij maakt gesneden steenen en
gemmen, weef- en borduurwerken, terra-cottas, munten en médailles. En daarnaast
figuren of reliefs in hout, cement en brons, zwart- en roodkrijtteekeningen, houtsneden
en droge naald-gravures: elke schoone stof beeft voor dezen kunstenaar en wordt
door hem bezield met het leven der kunst, dat een goddelijk leven is. De weef- en
borduurwerken die de meester maakte, behooren tot de beste versieringen van onzen
tijd. Als allen wien het hierbij op edel materiaal en goede techniek aankwam, is hij
hiervoor bij Aristide Maillol in de leer gegaan.
Er zijn overigens betrekkelijk weinig werken van zijn hand. Veel is verloren
gegaan. En hij werkt langzaam en geduldig als een Oosterling, wel
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wetend dat zonder tijd niets ontstaat dat den tijd zal weerstaan. Zijn werken zijn zeer
verspreid, zij bevinden zich in musea en particuliere verzamelingen in Zwitserland
(Zürich en Winterthür), Nederland, Parijs, Duitschland (Halle, Hamburg, Hagen,
München). Het Haagsche gemeentemuseum voor moderne kunst verwierf reeds
grafiek van hem, maar het is te hopen dat ook zijn plastiek - die volste bloei van zijn
talent - niet lang meer onttrokken zal blijven aan de exposities onzer openbare
verzamelingen. Men heeft zijn werk hier te lande leeren kennen op tentoonstellingen
in de kunsthandels Vecht en Goudstikker, welke laatste een groote expositie van zijn
oeuvre in het komende voorjaar projecteerde.
***
Moïssy Kogan boetseert slechts de allereerste gedachte zijner beelden in klei: hij is
geen schilder in klei. Maar dan ontwikkelt hij er een negatief van in gips. Kwam hij
hierdoor tot z'n monumentale teekening, tot z'n grooten, eenvoudigen en détailrijken
vorm, die een samenvatten en geen weglaten is? Michelangelo's vergelijking van de
plastiek met het water van de badkuip, dat, terwijl het 't bassin verlaat, het lichaam
van den bader aan de lucht teruggeeft, is klassiek. Als de plastiek de kunst der
welvingen en openingen is, dan holt Kogan den vorm echter uit in plaats van hem
te vullen. Op de ateliers van den beeldhouwer Jan Havermans te Amsterdam en
Sloterdijk, waar Kogan gedurende z'n verblijven in ons land werkt, heb ik kunnen
zien, hoe hij met een paar beitels den gevulden vorm zijner beelden uitholt in twee
op elkander passende gipsblokken: voor elke helft der figuur één.
Het geheim dezer een groot voorstellingsvermogen eischende werkwijze, waaraan
een beginneling zich niet moet wagen, is hem onthuld door de ouden: de Egyptenaren
en Etruriërs, die de rijke tradities der Grieken voortzetten evenals de gratieuze
wandschilders van Pompeï. Maar hij heeft geen Egyptische of Grieksche vormen
noodig om iets nieuws te zeggen: hij is klassiek door de natuur en daardoor doet hij
nooit archaïstisch aan.
Kogan kent het groote geheim van de kunst van het modelé dat bij alle idealiteit
zijner schoone vrouwen den indruk van waarachtig leven en het gevoel van diepte
wekt. Hij beschouwt een oppervlak nooit anders dan als het uiteinde van een massa
en stelt zich de verschillende deelen van het lichaam voor als de buitenkanten van
plastische binnenvormen en niet als meer of minder platte vlakken. Z'n vol en rijk
modelé groeit dus van binnen naar buiten, vanuit een kern, zooals elk levend wezen
ontstaat.
***
In de schoone plastieken van Moïssy Kogan schijnt een Griek uit den gelukkigsten
tijd verjongd op onze wereld teruggekomen. In de harmonie
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en schoonheid van zijn kunst vindt men herinneringen aan de oude Grieken, men
vindt er de gratie en waardigheid terug, den edelen eenvoud en de stille grootheid,
welke volgens Winckelmann de voortreffelijkste kenmerken der Grieksche plastiek
zijn. Zij vertoont gelijkenis met den klassieken geest, die er beter begrepen is dan in
het werk van het z.g. néo-classicisme. Kogan koos de Grieken als geestverwanten,
evenals Aristide Maillol, dien hij goed kent en met wien hij lange wandelingen maakte
in de omgeving van Marly, het zomerverblijf van den veteraan der Fransche
beeldhouwers. In de steile en zachte grootheid, in de macht en charme zijner kunst,
is Kogan de erfgenaam van den grootsten levenden Franschen beeldhouwer en ik
ken lieden, wien zijn werk nog liever is, omdat het zich vrijer van de aarde verheft,
omdat elke materie welke hij bewerkt, volkomen opgelost en onstoffelijk wordt.
Kogan bootst echter evenmin den stijl der Grieksche beeldhouwkunst na als
Michelangelo, die eens een jeugdwerk in den grond verstopte en deed opgraven als
een antiek beeld. Is zijn kunst niet evenzeer een beeld van het moderne leven, heeft
zij niet evenzeer den geest van onzen tijd als die van Zadkine, welker waardeering
m.i. niet kan samengaan met de bewondering voor Kogan's werk. Of zijn wij soms
te onrustig en gekweld voor deze sterke en gezonde kunst, zou deze stijl pas die van
de toekomst zijn?
Paul Gauguin, die naar de kunst van Perzië en Cambodja en een beetje naar die
van Egypte keek, noemde het Grieksch, hoe schoon het ook zij, de groote dwaling.
Kogan ziet de Grieksche kunst echter niet stompzinnig als een soort naturalisme,
noch als het prototype van de kunst der Romeinen en van de renaissance, maar als
een ‘romantische’ kunst, die ons niet zegt hoe het leven is, maar hoe schoon het
moest en kon zijn. Hij is een idealist, die figuren heeft weten te maken, hooger dan
eenige toren, die naar den hemel wijzen eener schoone ziel.
Kogan's kunst is de uitdrukking van een verlangen, de belofte van een geluk. Z'n
haat voor het leelijke is niet minder sterk dan z'n liefde voor het schoone en uit deze
haat en uit deze liefde werd z'n kunst geboren, die een schoon beeld geeft van den
mensch, zooals deze gaaf uit 's scheppers hand kwam en nog geen ziekte, ouderdom,
vermoeienis, strijd of wraak kende. Uit het ‘labyrinth der wereld’ brengt zij ons in
het ‘paradijs der harten.’
Kogan's beelden zijn ingegeven door een middeleeuwsch aandoende
vrouwenvereering, zij zijn een eindelooze adoratie. Als men hem als een mysticus
behandelde, zou hij evenals Puvis de Chavannes, - van wien hij evenals Picasso geen
kwaad wil hooren spreken, - antwoorden, dat men niets groots maakt, als men niet
van de vrouwen houdt.
En deze beelden zijn expressief door hun rust. Kogan haat de beweging die de
lijnen verplaatst; hij kiest het liefst de oude staande pose of het kalme zitten. Men
zou zijn figuren van een berg kunnen gooien, zonder
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dat zij hunne extremiteiten braken: zóó is de eenheid van den vorm bewaard, ook in
die sculpturen welke niet zijn gehouwen in den steen, die daartoe dwingt.
Men heeft zich afgevraagd hoe in onzen tijd een werk mogelijk is dat de herinnering
aan de Grieken, die jongelingen der wereld, opwekt. En inderdaad is een wijze van
denken en voelen als die van Kogan schaarsch in onzen dag. Men verbaast er zich
over, dat een mensch, die geheel harmonie is, onder ons leeft, dat wij hem gezien,
gesproken en de hand gedrukt hebben. Zijn wij trotsch op hem en toonen wij ons
waardig zijn werk te bezitten!
KASPER NIEHAUS

Nagelaten werk van Patrick Bakker, bij Brok te Hilversum
In de nieuwe kunstzalen Willem Brok werd gedurende de maand October te Hilversum
een overzicht gegeven van het teeken- en schilderwerk van Patrick Bakker. Had men
niets naders omtrent den kunstenaar vernomen, men zou het beweeglijk, moedig,
vooral ook kundig werk geboeid en verwonderd in zich hebben opgenomen. Maar
de verwondering stijgt tot een lichte verbazing wanneer men weet, dat de schepper
ervan zijn twee en twintigste jaar nog niet had bereikt, toen hij zijn laatste teekening
maakte.
Patrick Bakker, 12 November 1910 te Apeldoorn geboren, overleed 28 December
van het vorig jaar te Amsterdam, een maand na het sluiten van zijn eerste, kleine
tentoonstelling daar ter stede. Van den kindertijd af had hij geteekend, en onder die
jeugdprobeersels zijn verrassend aardige dingen; portretten o.a. die getuigen van een
volkomen zelfvertrouwen en een duidelijk illustratief-psychologisch vermogen.
Zooals iedere vitale jongen, kon hij zijn krachten wel eens overschatten en op hol
slaan, maar onderhoudend was hij altijd en van eenige angstvalligheid of
pietepeuterigheid valt nergens een spoor te ontdekken. De schoolvacanties werden
steeds in het buitenland doorgebracht, waar Patrick graag de Fransche of Engelsche
kasteelen en kathedralen op papier bracht. En deze vroege reizen, gepaard aan het
feit dat hij, door zijn afstamming, van twee rassen - het Hollandsche en het Iersche
- de eigenschappen bezat, verklaren al goeddeels het eenigszins cosmopolitisch,
hoofdzakelijk Fransch geaccentueerd karakter van zijn kunst.
Het vroegste werk op de expositie was een zelfportret, door den toen zeventienjarige
tusschen en ná de schooluren in pastel gedaan, een in die dagen door hem geliefd
materiaal. Het eenvoudig, voornaam werkstuk zou op iedere tentoonstelling kunnen
opvallen door zijn wakkere, eerlijke onbevangenheid, alsmee door een breede en
royale manier van doen, waaraan alle kleinheid ten eenenmale vreemd is. Teer en
vaag, maar zonder aarzeling geteekend, ademt het een geest van verwachting en van
ontluiking; spreekt
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het van een ingehouden vurigheid, vooralsnog meer voelbaar, dan zichtbaar. Het
krampachtige ambitieuze, dat zoovaak eerste en laatste kenteeken moet heeten van
knap jeugdwerk, ontbreekt hier geheel: het werk schijnt geboren uit zuiverste
gevoelsaandriften en uit den onverholen lust, zich beeldend op het leven te bezinnen.
Dat de ruime en stellige vormaanduiding nog eenigszins onpersoonlijk aandoet,
zal geen verwondering wekken. Reeds herkent men in deze zoekende vormgeving
het handschrift van een persoonlijkheid, reeds verraadt de blik de manier van kijken
van een geboren schilder. Er is iets in dit pastelportret, dat mij onwillekeurig doet
denken aan een vroeg zelfportret in dezelfde materie van de groote Fransche schilderes
Suzanne Valadon, aan wier kunst ook latere uitingen van Patrick Bakker terloops
herinneren. Dat geldt bijv. voor de zeer opmerkelijke, vroeg begonnen, maar nooit
geheel voltooide Familiegroep en voor het hierbij afgebeeld, verbluffend vrij
geschilderd en in zijn prachtige kleur naar het Spaansche neigend Vrouweportret. In
hoeverre Bakker het werk van deze schilderes en van andere Franschen gekend heeft,
weet ik niet. Hij werkte voor korten tijd onder Lucien Simon te Parijs op de Ecole
des Beaux Arts, waar hij zonder examen werd toegelaten, en was ook bevriend met
den bekenden schilder-criticus Jacques-Emile Blanche, die hem sterk aanmoedigde
en eens een portret van hem schilderde; maar dit alles was pas korten tijd vóór zijn
heengaan en kan dus in geen geval den Franschen inslag van het vroege werk
verklaren.
Voorkeur voor een bepaald onderwerp bleek Patrick Bakker nog niet te bezitten:
onder het nagelaten werk vindt men nevens de portretten ook landschappen en
stadsbeelden, stillevens en interieurs. Maar onder het schilderwerk overheerschen
de portretten, en zij lijken over 't geheel het rijpst en persoonlijkst. Zij zijn zoo nu
en dan van een bezielde en felle directheid in de zielkundige waarneming en van een
speelsch uitbundige lenigheid in de voordracht - alle worsteling met de verf ten spijt!
- welke ons ieder maal opnieuw den leeftijd van den schilder volkomen doen vergeten.
Zij duiden dan ook niet op een tijdelijke phase van persoonlijken groei, behooren
evenmin tot een bepaalde stylistische periode in de moderne kunstontwikkeling,
maar blijken spontane en onberedeneerde, als noodzakelijk ondervonden reacties
van een mensch op zijn medemenschen. Het merkwaardigst in deze doeken is
misschien nog wel de totale afwezigheid van conventioneele tegemoetkomendheid.
Hoewel niet enkel met een ingaande menschenkennis, maar ook met warmte en liefde
gedaan, denkt men bij sommige dezer beeltenissen, door de scherpte van hun
karakteristiek eer aan een karikatuur, dan aan een portret in den gebruikelijken, meer
of minder geflatteerden zin.
Stellig is de kleur van dit werk mede een belangrijke factor, niet het minst daar
zij - in de portretten - den drang toont boven het enkel picturale uit te gaan. Ongelijk
van coloriet zijn de schilderijen zonder twijfel, maar in
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nagenoeg ieder doek zou men kleurpartijen kunnen aanwijzen, zoo ongedwongen
fijn en welig, dat menig schilder zich gelukkig zou achten deze na een leven van
inspannenden arbeid te verwerkelijken. Kan méér gezegd worden over de kunst van
een, die slechts vier jaren heeft kunnen werken?
Al te onvolledig zou deze bespreking ten slotte zijn, wanneer niet met eenige klem
nog gewezen werd op Patrick Bakker's teekeningen, die trouwens tot het laatste
behooren dat hij maakte, en een essentieele aanvulling mogen heeten van zijn
schilderijen. Met de laatste hebben zij gemeen het aristocratische en het
onbekommerde, het spontane zelfstandige, en den hartgrondigen afkeer van al wat
braaf, schoolsch en leerstellig is. Toch is er ook wezenlijk verschil en doen de
teekeningen aanmerkelijk milder en ingetogener aan, technisch doorwerkter en gaver.
Het zwierige en hevig geïnteresseerde maakte plaats voor een rustiger innigheid, een
melodieuzer gelatenheid, en men krijgt onwillekeurig het gevoel, dat de jonge
kunstenaar reeds afstand neemt tot de dingen, zich spelenderwijze van het leven
loszingt. De ruimte in het werk wordt dieper, het verzwegene er in krijgt een overwicht
boven het gesprokene. Of men ziet de prachtige boomteekeningen, de statig strakke
bruggen of de parkachtige tuinen, alles duidt op een behoefte aan dichterlijke
verstilling en aan de grootst mogelijke overzichtelijkheid. Zonder begeerte, zonder
hartstocht, maar met een sierlijke, geestrijke levendigheid, zijn de dingen
verhalenderwijze opgeteekend, eenvoudigweg als een sprookje opgeschreven, alsof
het álles van de andere zijde kwam en de kunstenaar niet meer was dan een gewillig
instrument. Het element der begenadigdheid voelt men stuk voor stuk in deze bladen,
zij het sterker hier, dan daar - want Patrick Bakker was bij alle meesterschap over
zijn middelen tenslotte een mensch, die nog midden in zijn eerste worsteling stond!
Dat de kunstenaar zeldzame dingen gepresteerd zou hebben, indien hij was blijven
leven, men behoeft er niet aan te twijfelen. Belangrijker echter is het te beseffen, dat
het thans bereikte reeds een duurzame troost en een werkelijke vreugde voor de
achtergeblevenen kan zijn.
W. JOS. DE GRUYTER
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De tentoonstellingsarchitect van Batavia
door Van den Eeckhout
EENIGE jaren geleden reed een van de laatste Amsterdamsche huurrijtuigen of
aapjes op een zomerschen dag over het Frederiksplein en daarin herkende ik - hij
had een soort fez op het weerstrevende hoofdhaar - de op de wijze van den
sight-seeënden vreemdeling achteroverliggende silhouet van een mij bekend, op Java
werkend, architect.
Deze moderne architect is met een Indonesische vrouw getrouwd, niet een Indische,
zooals men de gemengdbloedige noemt, maar een Indonesische, en hij erkende mij,
eigenlijk d.w.z. figuurlijk gesproken met heel Indonesië getrouwd te zijn, welke
trotsche erkentenis viel af te leiden uit zijn vraag met daaropvolgenden uitroep:
‘Waarom kom jij ook niet naar Indië toe? .... Graag voor een paar jaar?? (Een grijns)
Dan moeten we je daar n i e t hebben! Wie niet heelemaal Javaan wil worden of
Sumatraan of wat anders, moet daar niet heen gaan!’
Ik weet niet, of die geest in de koloniën nog hier of daar bij kunstenaars van
Nederlandsche afkomst heerscht, maar als de voortreffelijke man, dien ik op het oog
heb, en zijn kring in deze richting consequent zijn, zou het wellicht van heel bizonder
belang wezen, eindelijk weer eens van hun werk hier in Holland wat te ontwaren,
iets te ontwaren wil ik zeggen van de cultuurkinderen van die huwelijken van Europa
en Azië.
Men kent Maclaine Pont's Bandoengsche hoogeschoolgebouwen. Zij zijn zeker
merkwaardig. Men herinnert zich nog zoo'n beetje vaag andere Europeesch-Aziatische
cultureele bloedmengingen, die een blijvend karakter wilden vertoonen, maar eigenlijk
- wat voor werkelijk consistents kwam daarvan nu, al met al, in de vele voorbije
jaren tot ons over? Het is een zeldzaamheid, wanneer wij eens een werk van eenige
beteekenis uit Indië zien. Nu weet ik wel, en straks kom ik daarop terug, dat de
Indische kopstukken op zakelijk en ambtelijk gebied veel vreemder tegenover moderne
tendensen staan dan de Nederlandsche, maar dat verklaart niet het zoo goed als
algeheel wegblijven van zulk representatief werk uit Indonesië.
Nu ik hier op de redactie van Elsevier's Maandschrift niettemin afkom met een
gansch arsenaal fotografieën van wederom ‘Eurazische’ bouwkunst - nu moet het
zijn met tentoonstellingsarchitectuur; dit is op 't eerste gezicht gezien wel jammer,
dat spreekt vanzelf, men zou nu eens graag het wonder willen beleven van de onder
een fez bij tropische hitte uitgebroede voor eeuwig standhoudende bouwkunst van
Neerlando-Javaansche geboorte bijv., zoo iets als de Etruskisch-Grieksche, die men
later de Romeinsche genoemd
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heeft....? Maar als men pessimistisch gestemd is aangaande de ontstaanskansen van
zoo'n nieuwen stijl op de eilandengroep, die wij sinds 300 jaren ons Indië noemen,
en waar wij desondanks honderde jaren lang schijn-Grieksche tempels bewoond
hebben, dan is het misschien juist o zoo goed, en leerzaam, dat wij
gemengde-architectuur vóór ons krijgen, die niét op de eeuwigheid gericht is, we
kunnen dan zien wat er in het vlottere, minder eischende genre te bereiken is, als
men enkel bouwt voor het korte oogenblik. Een levenstijd van twee weken is een
kort oogenblik voor een bouwwerk!
Van 1923 tot nu toe heeft één en dezelfde architect in Batavia ieder jaar de Pasar
Gambir gebouwd, het grootste Jaarbeurs-Kermis-Lunapark van Nederlandsch-Indië,
en elk jaar heeft hij een ander, nu eens luchtig dan weer minder luchtig spel gespeeld
met de stijlvormen van vreemden oorsprong, die den Nederlander in 't verre Oosten
vertrouwd worden, en zie - ja, zie nu zelf: naarmate die bewegelijke geest van den
heer Antonisse met de jaren rijker wordt aan ervaring inzake
tentoonstellings-architectuur, naarmate hij over een grooter budget beschikt en door
meer algemeen vertrouwen omringd is bij zijn vrijwilligen arbeid, verlaat die voor
't Oosten werkende kunstenaar de Oostersche vormenspraak en - het kind keert naar
het ouderhuis weer. D.w.z. de architect blijft wel uitsluitend werken, zooals vanzelf
spreekt, met de materialen van het warme land, waarvoor zijn bouwerij bestemd is,
doch bouwen doet hij weer geheel in den geest, waarmee hijzelf in koeler streken
geboren werd, in een geest, waarin zijn ras en eigen tijd zich in het verre moederland
en in 't overig Europa uitdrukken.
En hij bouwt beter zóó! - Interessanter!
En tòch - toch verwondert het u, toch vraagt ge u af: waarom bevredigen die sterk
gemengde stijlen maar nooit? Trouwens: waarom zijn ze evenmin een succes, wanneer
een Oosterling zich waagt aan een gemengden stijl?
Het schijnt mij in 't algemeen gesproken - en als ik even dit zijpad mag bewandelen
- of de Oostersche kunstenaars nog minder bevattelijk zijn voor Europeesche vormen,
dan de Europeesche voor Oostersche. Niet dat wij dat nu eigenlijk zouden kunnen
uitmaken.... Wij zullen daarvoor allicht te zeer bevangen zijn in een eigen
ras-subjectivisme. Het schijnt ons dus enkel zoo, het komt ons als Europeanen zoo
vóór, en verder kunnen wij niet komen. Wat hier bedoeld wordt is, dat we het
Europeesche nooit in 't bloed der kunst van den Oosterling zién overgaan, en dat
daarentegen het Oostersche den dieperen vormeninhoud van den Europeaan naar
ons toeschijnt in staat is te naderen, en dien soms doordringt. Zijn de mooie torens
van zoovele oude kerken in Nederland met hun pagodenachtige vormenspraak geen
Chineesche creolen der kunst? Heeft niet menig, geheel persoonlijk geworden
kunstwerk van C.A. Lion Cachet den adem van het Chineesche en Perzische? Maar
iets, dat niet Chineesch- of Perzisch- doch I n d o n e s i s c h -Nederlandsch zou wezen,
en tevens heel echt? Waar is dát? Ik voor mij ken alleen
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Toorop, die dat misschien had, en dan hoofdzakelijk in de werken, waarin hij na zijn
leerlingtijd het eerst tot een groot man zich ontwikkelde. De symbolistische tijd.
Maar Toorop was ook naar 't bloed evenveel Javaan en Chinees, als dat hij noorderling
was!
De gebouwen van de Pasar Gambir zijn van die hoogvlakten gezien vanzelf niet
anders dan speelschigheden. De architect ervan heeft, zoover mij bekend, ze nooit
voor iets anders willen doen doorgaan. Hij heeft als een Indische Wijdeveld den
geest van wie aan zijn tijdelijke scheppingen voorbijgingen of er binnentraden
geamuseerd door de wijze, waarop hij, ieder jaar anders, een Jaarbeurs-tentoonstelling
en Lunapark in elkander zette of knutselde. Net als Wijdeveld presenteerde, étaleerde
hij iets. Zijn gaven voor het ontwerpen in groote vlakken, zijn zin voor het sierlijke,
hebben hem in staat gesteld, leentjebuur spelende - hij in Indië, bij China, Siam, de
Batakkers en Minangkabau - de verbeelding te prikkelen en de menigten te boeien.
Dat heeft hij gedaan met de materialen, die hij door zijn arbeid aan den Technischen
Dienst had leeren gebruiken, bij uitstek lichte en goedkoope materialen, zooals alleen
de tropen ze kennen, het bamboe in de eerste plaats, en dan de langvingerige
palmbladen, die op den Indischen archipel overal de armoedigste dakbedekking
vormen.
Wat moois maken met behulp van een klein beetje geminacht materiaal, fantastische
dingen oprichten zonder iets anders tot uw beschikking te hebben dan wat - in dit
geval - de Javaansche wegrand om zoo te zeggen kosteloos oplevert, dat is altijd een
illusie geweest voor wie hun geest en hun handen graag gebruikten ter verpoozing
van zichzelf en verbazing van anderen. Dat verbazen van anderen is den heer
Antonisse zeer wel gelukt! De openbare meening in Nederlandsch-Indië was tot nu
toe ieder jaar weer even nieuwsgierig naar de architectuur van de Pasar Gambir, en
aan lof daarvoor is hij gewend geraakt.
Zooals men dan op de afbeeldingen wel ziet, heeft Antonisse bijna uitsluitend dat
bamboe gebruikt en die palmbladen; ook hier en daar eenige planken goedkoop hout.
Wat men niet ziet zijn de kleuren, die op 't bamboe en hout werden aangebracht: wit,
groen, geel, blauw, rood en oranje. Ook is menige bamboestijl gebronsd, want de
gladde bast van de bamboe houdt heel goed het brons vast. Wat men op de
reproducties weer wel ziet is het verschillend gebruik, dat van het bamboemateriaal
kan worden gemaakt. In de eerste plaats zijn de bamboestaken de stijlen of dragers
van die tijdelijke gebouwen, zooals zij het overal in Indië van de volkswoningen
zijn. Met het opzetten van de bamboestijlen begint dan ook de architect. Vervolgens
zijn zij de dwarsbalken en binten. En daar zij buigbaar zijn, kan men op de
goedkoopste wijze boog-vormen met ze maken. Maar dan zijn zij ook nog
muurvlakken. Dit wordt bereikt ofwel doordat men dunne bamboestaakjes van precies
gelijke lengte op elkaar stapelt (blokhuis-idee), ofwel door dikke
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bamboe overlangs tot reepen te snijden, of reepen te maken van de goudene bast, en
al die reepen te vlechten tot tikar-bamboe, een soort matten, die van heel taai en sterk
varieeren tot uiterst dun en doorbreekbaar. Dan kent men nog een manier van
bamboebewerking, dat is het overlangs middendoor snijden van bamboestaken en
de zoo verkregen helften pletten, men heeft dan, dank zij den fenomenalen samenhang
van alle bamboe-vezeltjes, toch nog iets ongebrokens, dit is de bilik, waarvoor bij
massa's uit de bergstreken van Java bamboe naar de dichtbevolkte kustplaatsen wordt
verhandeld. Al dit bamboe, dat om zoo te zeggen in Indonesië vrijwel te geef is, heeft
zooals men gewaar wordt eigenschappen, die in Europa alleen dure metalen bezitten.
Intusschen komt men met bamboe niet tot heel hooge constructies. De toren van
de Pasar Gambir van 1932 is, zoover ik zie, de ‘toppraestatie’ van het Pasar Gambir
bamboe geweest, en hij reikte niet hooger dan 30 meter. Volgens met Indië bekende
architecten is dit ook wel de grootste hoogte, die in bamboe-constructie met inheemsch
bindmateriaal te maken zou zijn. De lasschen en verbindingen worden bij die
constructies n.l. met behulp van tali-doek of touw-doek nog het best tot stand gebracht,
en die tali, welke uit de zwarte sterke paardehaarachtige vezels, die den stam van
den arènpalm omgeven, gemaakt wordt, is niet tegen ál te grooten druk bestand.
Het andere materiaal, waaruit naast de bamboe de tentoonstellingsgebouwen
vervaardigd zijn, is atap: gedroogd langvingerig blad van den kokospalm, nuttig voor
dakbedekking en daarvoor in heel Indië gebruikt. Men heeft, wat die atap betreft, de
keus tusschen twee soorten: de atap-nipa, die zoodra ze in de zon komt matgrijs
opbleekt, en de atap-kiray, die donkerbruin getint blijft. Van die variatiemogelijkheid
heeft architect Antonisse natuurlijk een dankbaar gebruik gemaakt, waar hij eigenlijk
maar met twee materialen plus wat verf zijn speelsche ideeën kon bot vieren: bamboe
en atap.
Dat hij zich, men kan wel zeggen uitsluitend met die materialen behielp, deed de
Pasars Gambir van Antonisse, zelfs in de laatste, meer Europeesch-gerichte jaren
van zijn architectuur, ten nauwste in verbinding blijven met den aard van het
inheemsche, het Indonesische karakter. Het economische en land-eigene vallen ook
hier samen.
De niet als architect naar Indië uitgegane heer J.H. Antonisse, - hij vertrok 26 jaar
oud in November 1914 naar Java, als opzichter-teekenaar van Burgerlijke Openbare
Werken - is reeds in Januari 1920 Hoofd van den Technischen Dienst der Gemeente
Batavia - en hij is eigenlijk een Zondagskind. Want, wegens zijn architectonische
begaafdheden, of wie weet aanvankelijk niet eens daarom, in 1923 tot het ontwerpen
van een Pasar Gambir-complex uitgenoodigd, heeft hij niet één, maar straks een
dozijn jaren de gelegenheid gehad, zich als tentoonstelling-bouwer te ontwikkelen.
En dat in Indië, waar ‘steden’ in tien jaar bijna geheel van bevolking ver-
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wisselen, en een nog niet tot cultureel begrip opgevoede ambtenarij even onbekwaam
is leiding te geven in zaken van architectuur, als onze overheden het dertig jaar
geleden waren.
Wij danken dus in elk geval ook aan het goede gesternte van den heer Antonisse
die serie Indisch-Nederlandsche bouwkunstige experimenten, waarvan hierbij enkele
typeerende stalen zijn afgebeeld. In 't begin is Antonisse nog schuchter in zijn
vormgeving. Wat had deze architect trouwens te voren op Java mogen bouwen? 't
Zullen - de naam ‘Technische Dienst’, de Dienst, waarbij hij was ingedeeld, wekt al
weinig illusies! - 't zullen dienstgebouwen, tramhuisjes, hangars e.d. geweest zijn,
zooals de gemeente Batavia die wenschte of tenminste verdroeg. Nu moest hij op
een der hoeken van het enorme Koningsplein ineens een heele fantasie-stad scheppen,
een fata morgana voor het oog, dat er twee weken na de plechtige opening liefst niets
meer van mocht ontdekken, maar 't moest wel te verstaan tevens zijn een practisch
bruikbare fata morgana, zoo een waar men gedurende die veertien dagen record-kippen
en -geiten kon uitstallen, op stokjes huppelende rijstvogels, knoopen en kettingen
van zilver-filigraan, gekleurd leerwerk in den smaak van Djocja en Solo, schildpadden
meubeltjes waar de Arabieren dol op zijn, voorwerpen uit hoorn vervaardigd,
kunstbloemen uit parelmoer-of-vischschubben, gebatikte en gedrukte katoentjes, dat
alles omringd door restaurants voor de Europeanen, eet-warongs voor de inlanders
en ‘vreemde oosterlingen’, en zooveel mogelijk ‘attracties’ van een Lunapark.
De eerste Pasars Gambirs van Antonisse vertoonen die schuchterheid, waarvan ik
sprak, ten opzichte van de vormgeving: men zie slechts de afbeeldingen van de
ingangen uit de jaren '23 en '25. Zij hebben, afgezien van een paar goede qualiteiten,
ófwel iets doodsch over zich, of zij maken den indruk van voornamelijk copieën te
zijn van Sumatraansche en Chineesche bouworde, met toegangen e.d. in meer
Europeeschen trant, zonder iets persoonlijks erin. Overal waar niet gecopieerd is,
vertoont de schetsende architectenhand in die eerste jaren - is het onverschilligheid,
is het gebrek aan durf? In elk geval is er geen rustige beheersching der stof. Dat blijkt
natuurlijk duidelijker, wanneer men de gelegenheid heeft, véél fotografieën van de
Pasars door zijn handen te laten gaan, doch een oppervlakkig overzicht doet het reeds
vermoeden.
Bij den bouw van het nieuwe Bataviasche Jaarbeurs-Lunapark voor '26 schijnt er
in den architect een keer te komen. Uit vele Oostersche en Westersche gegevens
componeert hij voor de eerste maal iets, dat een eigen cachet gaat krijgen. Het geheel
is eigenlijk niet zoo erg vroolijk om te zien, maar, zooals ik reeds zei, missen wij de
kleureffecten, en kunnen daarover dus niet met zekerheid oordeelen; waar het
intusschen op aan komt: de heer Antonisse is met Indo-Chineesche, Moorsche en
zoowaar traditioneel Grieksch-
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Javaansche witte-zuilen-motieven plus een paar speelschigheden uit nergenshuizen
tot de schepping van een ietwat O.I. Compagnie-plechtig plein gekomen. Hier en
daar heeft hij dat afgesloten met een allicht omver te blazen, van bamboe gevlochten
hekwerk met kantachtige vullingen van, - met het vergrootglas in de hand denk ik
aan schijfjes blik of glinsterend glas.... Het kan werkelijk heel aardig geweest zijn!
Dat was in '26. Het jaar daarop zwenkt de Pasar Gambir-bouwer ineens naar den
eenvoud toe. Niet meer naar den eenvoud uit angst. Zoo was de eenvoud van zijn
eerste optreden. Het is nu een s i c h s a m m e l n , wat hij doet; de soberheid is heel
opvallend, maar ze is meteen ingetogenheid, d.w.z. zij heeft thans inhoud. Antonisse
bouwde in '27 de Pasar tot een dorp, een aan Europa herinnerend dorp met gebroken
atap-daken, die op een smaakvolle wijze in elkander grijpen, en zich verlengen boven
een afsluitende gaanderij; verder met een muziektent, waarvan de stijlen naakte
bamboestijlen zijn, eerlijk en dorpelijk-naief. Een klokketoren, in pagodenvorm van
eigen vinding, hindert in deze omgeving niet. Massa's bloemen verhoogen het landelijk
karakter. En het wapen van Batavia, het opgeheven rechte zwaard van J. Pzn. Coen
hindert niet op den bamboegevel. Net zoomin als in de werkelijke ‘oude stad’, welke
iedereen, die ooit op Java was, wel eens heeft bezocht, de zeventiende eeuwsche
gemetselde Bataviaansche poort hindert of de paar Compagniehuizen. Ik voel déze
Pasar Gambir in Indië thuis hooren. Ik had deze graag gezien in zoo'n typischen
voor-avond als ik mij van lang geleden er enkele herinner, waarin je graag verdwaald
raakte; de monotone slagen op den in een wachthuis opgehangen hollen boom hadden
de menschen te ruste gejaagd. Rondom de myriaden kleine blaadjes van den enormen
waringin fladderzeilden de nachtelijke bruine kalongs, de reuze-vleermuizen,
onwennig in de lucht als zeeschildpadden in het water, even hongerig naar buit.
Achter een duistere bamboeheining - het sterk blauwe maanlicht glinstert tusschen
de mimosa-fijne tamarindetakken - hoor ik geruisch van zachte stemmen. Half naakte
maleiers, bewoners van de kuststreek, schermen hier op delicate manier met dolken;
die blinken in het weinige licht als in water zich omwentelende zilvervisschen; alles
is geheimzinnig stil; en dan hoor je ineens een blijde kreet; ze smoort meteen zichzelf;
dat was een kreet van bewondering! De inlanders zijn onder elkander.... Dacht gij
soms, dat gij ooit in hun wezenlijke leven binnendrongt?
Maar toen stond in elk geval architect Antonisse voor een nieuw te ontwerpen
Pasar Gambir. 't Was heel eerlijk wat hij in '27 gemaakt had, - maar wat doen we
eigenlijk in de Oost, wat doen we er te bouwen? Je kunt oprecht zijn en zoo, en
treffen door goede vormen van architectuur, en van leven - al lukt ook dat laatste
ginds niet ieder - maar als we er eenmaal zijn, zijn wij er toch enkel ter zake van
Imperium, en dus: omhoog den kop
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en omhoog de Pasar Gambir. Antonisse bouwt Europeesche schijnhuizen met
fantastisch Sumatraansche daktorens, met een zwier, dat ge er van duizelt. Nu heeft
hij 't definitief te pakken. De muren van gevlochten bamboe hebben vaste, sterke
proporties, in geen enkele lijn zit meer aarzeling. Te beginnen met '28 heeft hij m.i.
een meesterbrevet van tentoonstellingsarchitectuur.
Maakt dat overmoedig? Het jaar '30 is er een van een wild experiment. De stijllooze,
bandelooze hoofdingang en de haar repeteerende kleinere pilaren passen in geen
enkel opzicht, ondanks een gefingeerd parallelisme, bij de gebouwen met hun
dubbelgebroken dak. Alles schijnt zoo'n beetje aangelegd op het effect der
illuminaties, der parelsnoeren met lichtpunten, die ineens ontvonken, als het tropische
snelle donker is ingevallen, en de Pasar Gambir vol is met volk, Europeanen,
Chineezen, Klingen, Javanen, en als nog grooter drommen inlanders gratis kuieren
om het Koningsplein, die vierkante grasvlakte in Batavia van een uur gaans in
omtrek....
Misschien was de illuminatie - die overigens ieder jaar, tezamen met het vuurwerk,
de groote ‘attractie’ vormde - misschien was die illuminatie hèt hoofddoel, voor één
keer? Misschien ook wel niet, .... want ik wil niet voorbijzien, dat er een zekere ruwe
S c h w u n g in die eigenzinnige ingangspilaren zich uitspreekt.
Hoe het zij, eerst met 1930 begint pas recht een moderne, hoofdzakelijk
Europeesche vormgeving, alles wel te verstaan met behulp van dezelfde materialen,
die Antonisse van dienst zijn geweest sedert het begin van zijn Pasar Gambirbouw.
Het is net, of hij eenigen tijd in Europa vertoefd heeft, zoo sterk blijkt ineens op den
levendigen geest van den ontwerper de werking te zijn geweest van de nieuwe
bouwkunst, of wat men dan een dozijn jaren terug de nieuwe bouwkunst noemde.
In '30 uit zich dat vooral in het (wel wat nuchtere) gebouwtje voor de
fabrieksnijverheids-tentoonstelling op de Pasar. Een Jaarbeursbouwer in Holland
zou dat tegenwoordig uit celotex maken, Antonisse trekt het op uit bamboevlechtwerk,
maar overigens zijn wij dicht bij elkaar; het ding doet machineachtig aan, een beetje
gewild machineachtig, maar dat ziet men meer. Er is trouwens een Westelijke ingang,
die bijna louter gewildheid is. Torens en gevels zijn daartegenover van groote allure.
Zij doen soms sterk aan Piet Kramer's versieringswijzen denken, het altijd
amuseerende van dien Amsterdammer, soms doet hij te groot, soms precies een beetje
te klein, dikwijls is hij bezig op onware wijze te suggereeren, en toch bijna altijd
boeit Kramer u.
Antonisse is in '30 aan dit alles verwant geworden.... Hij gebruikt hier nog
verscheidene Oostersche motieven, maar één ding is opvallend en verblijdend: ze
zijn geheel in den Europeeschen stijl opgelost. En de bouwmeester planeert hier in
't algemeen boven zijn werk.
De twee volgende jaren is dat nog veel meer het geval, ik spreek nu over
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1931 en '32; dan krijgt het Koningsplein in de traditioneele Augustusmaand
Antonisse's rijpste tentoonstellingskunst te zien. Wat hij in die beide jaren voortbrengt
is het werk van een compleet architect, die, - heeft men nu voor 't eerst de neiging
tot zichzelf te zeggen: zoo goed is, in deze tentoonstellingsarchitectuur zich een keer
te vertijdelijken. Men heeft, de foto's bekijkend, dat vage, en natuurlijk verkeerde
gevoel van spijt, dat zoo iets nu maar geheel van den aardbodem verdwijnen moest.
Een verkeerde wensch: datgene te willen behouden, wat voornamelijk bekoort juist
doordat het met zooveel durf en savant pleizier voor het korte leven geschapen werd!
In '31, net als trouwens in de andere jaren, bestond voor den Pasar Gambir-bouwer
de opdracht in het neerzetten van een hoofdgebouw met bijgebouwen, die tezamen
voor representatie, tentoonstellingsleiding en uitstalling dienst konden doen, plus de
plaatsaanwijzing aan moderne kermisbedrijven. Van hoofdgebouw en bijgebouwen
werd al in de eerste jaren een naar drie zijden gesloten geheel gemaakt, met fontein
en bloemperken in het midden: klein-formaat Tuilerieën. Aan de open zijde vertoonde,
uit het hoofdgebouw gezien, het verschiet zich als een wirwar van Lunapark-tenten
en installaties, bezet met en besprongen door het internationale, voornamelijk bruine,
ook gele en een beetje blanke publiek.
De Gouverneur-Generaal, de Burgemeester van Batavia, alle koloniale hoogheden
bezoeken officieel, en ook wel eens officieus, die jaarlijksche handels-kermissen.
Bij de Europeesche ingezetenen heeft zij overigens nooit in hoog aanzien gestaan.
Die zitten op de Pasars Gambir nog altijd het liefst in een imitatie van den ‘Moulin
Rouge’ b.v., om daar met behulp van diverse dranken, en den blik gericht op de
ronddraaiende geïllumineerde molenwieken, zich te verteederen in herinneringen
aan den ‘echten’ Moulin Rouge. De Pasar Gambir is een door 't Europeesche element,
aanvankelijk onder aanvaarding van groote risico's, gepatroneerde zaak: maar het
Oostersche element hecht er zéér aan, en dat is ook de bedoeling. Zelfs in deze periode
van, voor Indië meer nog dan voor 't moederland diepe economische inzinking
handhaaft men ginds die groote jaarlijksche feesten. Eigenlijk gezegd zou men ze
juist nu minder dan ooit willen afschaffen.
Die feesten zijn in de traditie. Zij zijn begonnen, althans onder Europeesche leiding
geraakt sedert het Engelsche bestuur, toen de Pasar Gambir tot taptoe en kermis werd
ter eere van den verjaardag van George II. Die kermis, verbonden met een jaarbeurs
voor Indonesische huisvlijt en kleine industrieën, zette zich voort ter eere der
geboorteherdenkingen van Willem I en zijn opvolgers. Pas in 1921 en '22 is men de
onoogelijke verzameling van bamboeloodsen, ieder jaar op dat Koningsplein, moe
geworden en werd aan den bouwkundig ingenieur en gemeente-architect Cramer
opgedragen van de Pasar ‘iets’ te ‘maken’.
Van zijn werk is mij niets bekend dan wat op één vage foto te zien is, maar
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op Java is men het erover eens, dat reeds zijn paar Pasars door planmatige indeeling
en goede groepeering uitmuntten.
Toen Cramer, na een eersten aanloop in '21 en '22, weer spoedig Batavia moest
verlaten, is vanwege de Gemeente aan den chef van den Technischen Dienst Antonisse
gevraagd, het werk over te nemen. En zoo is men dan voor het eerst, met dezen
architect, en dan eigenlijk in de allerlaatste jaren, tot een architectonisch volkomen
waardige behuizing van de Pasar Gambir gekomen.
Terwijl de twee m.i. best geslaagde Pasars, n.l. die van '31 en '32, onderling in
opvatting zeer verschillen, hebben zij beide gemeen, dat ze zoo goed als aarzelloos
zijn geconcipieerd, en dat ze voor het eerst, ondanks het voornamelijk brosse
materiaal, geloofwaardig zijn als zichzelf overeind houdende bouwwerken. Wij
moeten hierbij bedenken, dat men met de naakte dikke bamboestijl, die inderdaad
sterkte suggereert, architectonisch niet veel kan doen bij pronkbouw. Met aldoor
korte gave bamboestokjes opstapelen op blokhuis-manier kan men niet eeuwig
doorgaan. Het moet dus door preciese benutting van allerlei knappe schijn-middelen
en speciaal door een juist spel van verhoudingen bereikt worden, dat wij gelooven
in de.... standvastigheid van zoo'n tweeweeksch gevlochten - bamboe en atap - geval....
Door steunvoeten van vaste bamboestokken en daarboven groote bogen van dezelfde
bamboestokken en gespleten dikke bamboe, door goed gebruik van lange houten
stijlen, soms maar van heel dunne, en door andere illusiehelpende middelen heeft
Antonisse in '31 en '32 - èn zeer zeker nu en dan reeds op vórige Pasars Gambir dat doel bereikt. Al die arceerende en wel erg luchtige werkingen van de bamboe
heeft hij weten te binden. En tevens is hij eindelijk zijn moederland - waarheen hij
in '34 naar wij hooren terugkeert - door den stijl van zijn werk weer naderbij gekomen.
Dit geldt het meest van zijn Pasar Gambir van verleden jaar. (Chassez le naturel il
revient au galop!). Als hij in Amsterdam teruggekeerd, in een der nieuwe wijken
gaat wonen, die door de ‘Amsterdamsche school’ gebouwd zijn, is hij dan ook in
dubbelen zin weer thuis.
Ik eindig, zooals ik begonnen ben. Het hier besprokene is architectuur, voor
speelsche doeleinden opgericht en voor tijdelijkheid geboren. Kunnen wij niet een
keer de kans krijgen van een goed overzicht der blijvender bouwkunst door
Nederlanders, die zich in Indonesië - oprecht - als in een nieuw vaderland hebben
gevestigd? Of wanhopen zij aan een omzetting nog bij hun leven van de officieele
‘belangstelling’ ginds in wat men architectuur noemt?
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Uit het leven van Felix Mendelssohn Bartholdy
door H.F. Kernkamp
DE bekende Parijsche predikant Wagner noemt in een zijner fijnzinnige geschriften
den huiselijken haard een godsdienstig middenpunt, waaruit de godsdienst, in den
gewonen zin des woords, rijkelijk datgene heeft geput wat het gemoedsleven raakt
en voor alle tijden is.
Vooreerst - zoo zegt hij - is het tehuis, op zich zelf beschouwd, met zijn onderlinge
gehechtheid, aandoeningen en gewijde schatten, zeer zeker een heiligdom. Evenals
de godheid, heeft het zijn geloovigen, getrouwen, altaren, feesten, plechtigheden en
mysteriën. Er zijn menschen, die met allen anderen godsdienst gebroken, doch dezen
behouden hebben. Hierin gelooven zij, en houden er zich aan vast. Zij vinden er het
voedsel in voor hunne ziel. Geen offer schijnt hun te groot om dat bezit te beveiligen.
Zij gevoelen het: wie daaraan raakt, raakt aan de wortels van het leven; dien
godsdienst te bezoedelen of te ontwijden, staat gelijk met het plegen van de misdaad
der heiligschennis. Ik betreur het zeer, dat een mensch ooit dat groote licht der ziel,
dat men godsdienstig geloof noemt, verliezen kan, doch ik verblijd er mij in, wanneer
hij, toen hem dat ontzonk, den godsdienst van zijn Tehuis heeft kunnen redden. Wij
bevinden ons hier op één dier punten, waar het menschelijke telkens het
bovenmenschelijke nadert; waar alles wat er gebeurt, het tegenwoordig oogenblik
en de nuttigheidsbeginselen naar den achtergrond schuift, en waar sterke, verborgen
krachten onophoudelijk haar werking doen gevoelen. Het is onmogelijk, dat een
mensch, die den eeredienst van het huisgezin hoog houdt, daarin niet dagelijks een
drang ten goede zou vinden. Alleen reeds doordat hij iets liefheeft en eerbiedigt, dat
boven zijn persoonlijk leven staat, ontkomt zijn hart aan het gevaar van al te groote
zorg voor zijn eigen belang, en van een zelfzucht, die geen tegenwicht heeft.
Misschien laat hij zich minder leiden door beginselen en leerstellingen, dan door
herinneringen en gewoonten, door zijn hart en gemoedsleven. De verzedelijkende
kracht van het huisgezin kan alleen worden geloochend door hen, die het nooit hebben
gekend. Ik voor mij geloof, dat geen macht ter wereld daarmede te vergelijken is.
Alle menschelijke dingen zijn in kiem in het familieleven aanwezig. Dit vormt
den grondslag van het gebouw. Het te versterken, te eerbiedigen, ruimer te maken,
het te verrijken met lieflijkheid, vreugde, goedheid, waar-
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heid en recht, is hetzelfde als de stad te bouwen, de menschheid vastheid te geven,
en bondgenooten te werven voor de macht van het goede, terwijl men een dam
opwerpt tegen die van het kwade. Wie denkbeelden verspreidt, die den familieband
losser maken, of instellingen in het leven roept, die het gezin ondermijnen of in
gevaar brengen, wie stoffelijke belangen voorstaat, die het uiteen doen vallen, en
een godsdienstige leer verkondigt, die het zijn plaats als middenpunt ontneemt, legt
de bijl aan den wortel van den levensboom. Er kan geen maatschappelijke of
godsdienstige waarheid bestaan, die in tegenspraak is met den familieband. De
uitwerking, die zij daarop heeft, is de toetssteen er van’....
Menigeen die dezen lofzang op het familieleven door den Franschen prediker leest,
denkt onwillekeurig aan de familie Mendelssohn. Hoe werd hier de zegenende invloed
daarvan naar waarde geschat, hoe werd hier begrepen dat de familieband het cement
is van de menschheid der toekomst en deze noch de waarde, noch de macht der
individualiteit vernietigt, maar ieder individu doet beseffen, dat hij een lid is van het
geheel en maakt dat hij niet in staat is te leven alsof hij alleen was, of geheel anders
dan degenen, die hem omringen.
‘Der ist der Glücklichste, er sei König oder ein Geringer, dem im eigenen Hause
Wohl bereitet ist!’ - zegt Goethe, en als iemand de waarheid daarvan beamen kon,
was het Felix Mendelssohn.
In het ouderlijk huis te Berlijn - waar de familie Mendelssohn - de naam Bartholdy,
een zwager van den vader, werd eerst later aangenomen - zich drie jaar na Felix's
geboorte te Hamburg, had gevestigd, heerschte een atmosfeer van liefde en orde, en
van de hoogste geestelijke beschaving. En dat Felix, het Zondagskind, dat door
iedereen geliefd en bewonderd werd, reeds op jeugdigen leeftijd zoo veel heeft kunnen
componeeren, was ongetwijfeld te danken aan den harmonischen geest in het
ouderhuis, waar zijn talenten zich volkomen konden ontplooien en waar iedere gave,
welke zich bij Felix openbaarde, met de grootste zorg werd ontwikkeld.
Ten huize van de familie Mendelssohn - in de Leipzigerstrasze te Berlijn, - waar
de jonge Heinrich Heine, de gebroeders Humboldt, de beeldhouwer Schadow en ook
tal van allerliefste jonge meisjes geregeld op bezoek kwamen, werd veel gemusiceerd.1)
De Zondag-matinée's genoten een groote bekendheid en iedere kunstenaar beschouwde
het als een groote eer daarop te mogen medewerken. Er werd gezongen, er werden
trio's en kwartetten gespeeld, en met medewerking van een orchestje konden zelfs
kleine opera's en operettes worden opgevoerd.

1) Heine - dien men in den huize Mendelssohn meer als kunstenaar dan als mensch waardeerde
- schrijft 6 Sept. 1829 uit Helgoland aan Prof. Droysen: ‘Grüszen sie mir in Berlin ....auch
den Palazzo Bartholdy; der Stadträtin lasse ich mich ehrfurchtsvoll empfehlen; mit etwas
weniger Ehrfurcht grüsse ich Fräulein Fannys schöne Augen, die zu den schönsten gehören,
die ich jemals gesehen. Die dicke Rebekka, ja, grüssen sie mir auch diese dicke Person, das
liebe Kind, so hübsch, so gut, jedes Pfund ein Engel.’ (Deutsche Rundschau, April 1902).
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Ook composities van Felix kwamen al vroeg op de programma's dezer huisconcerten
voor, en een door hem gecomponeerde opera: ‘Die beiden Neffen’ werd ter
gelegenheid van Felix's vijftienden verjaardag vertoond, en wekte zóó groote
geestdrift, dat Zelter - de vriend van Goethe en Mendelssohn's leermeester in harmonie
en contrapunt - hem na afloop, volgens de gebruiken van het gilde der ‘Meistersinger’
van ‘leerling’ tot ‘gezel’ bevorderde ‘in den naam van Bach, Haydn en Mozart.’
Na zijn studie aan de Universiteit te Berlijn - het was de uitdrukkelijke wensch
van den vader dat Felix, vóór hij zijn muzikale loopbaan begon, een wetenschappelijke
opleiding zou krijgen - ging Mendelssohn naar Engeland. Op die reis had hij zich
reeds lang verheugd, in 't bijzonder omdat hij dan Moscheles - den bekenden
componist en virtuoos, dien hij in het ouderlijk huis had leeren kennen - zou
ontmoeten. Vader en moeder Mendelssohn zagen erg tegen die reis op, omdat Felix
over zee moest en Mendelssohn's moeder bracht reeds langen tijd tevoren slapelooze
nachten door en zag haar zoon aan de grootste gevaren prijsgegeven.
Daar kwam Felix op een avond de huiskamer binnen met een bundel muziek in
de hand. ‘Ik heb voor Mama iets gecomponeerd om haar te troosten en haar van
meening te doen veranderen als zou de zee een alles verslindende wreedaard zijn.
Luistert even aan den vleugel!’.... Felix speelde toen zijn ouverture ‘Meeresstille und
glückliche Fahrt.’ ....‘In der ungeheuren Weite reget keine Welle sich’.... men zag
het schip statig glijden over het rimpellooze water....
‘Is u nu gerustgesteld, Mama?’ vroeg Felix lachende.
‘Volkomen’ - was het antwoord, en na dien tijd heeft ze Felix nooit meer haar
angst laten blijken.
Vóórdat Mendelssohn naar Engeland vertrok, liet hij - 11 Maart 1829 - dus honderd
jaar na het ontstaan, Bach's ‘Matthaüs-Passion’ te Berlijn uitvoeren. Bijna een eeuw
was dit werk in het vergeetboek geraakt. Dat Mendelssohn door deze daad een
onschatbaren dienst heeft bewezen aan de Kunst, zal wel niemand durven
tegenspreken. De uitvoering geschiedde onder Mendelssohn's leiding, daar Zelter,
die directeur der ‘Singakademie’ was, ditmaal zijn plaats aan den twintigjarigen Felix
had afgestaan.
Toen Mendelssohn van zijn Engelsche reis in zijn vaderland was teruggekeerd,
werden er plannen gemaakt voor een reis naar Italië. Plannen, die tot uitvoering
kwamen. In gezelschap van Hildebrand, Hübner en Bendermann - drie schilders uit
de Düsseldorfer school - werd de reis in 1830 ondernomen; in November kwam
Mendelssohn te Rome aan.
In een reeks belangwekkende brieven - uitgegeven door Paul Mendelssohn
Bartholdy en Prof. Dr. Carl Mendelssohn Bartholdy in Freiburg im Br. - is ons een
voortreffelijk levens- en karakterbeeld van Felix bewaard
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PORTRET VAN FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY. POTLOODTEEKENING VAN BENDEMANN
WOLFF FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY)
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MANUSCRIPT VAN FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY. ‘JÄGERS ABSCHIED’ (WER HAT DICH, DU SCHÖNER
WALD, ENZ.) VOOR 4-STEMMIG MANNENKOOR
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gebleven.1) Jammer, dat zoo weinigen die brieven kennen! Inzonderheid de
‘Reisebriefe’ zijn buitengewoon interessante lectuur, boeiend van begin tot eind.
Bijzondere aandacht trekt hetgeen Mendelssohn schrijft uit Rome aan zijn familie
(d.d. 4 April 1831) en aan Prof. Zelter te Berlijn (d.d. 16 Juni 1831), over de
ceremonieën in de Sixtijnsche kapel gedurende de ‘Settimana santa.’
Tot de werken welke Mendelssohn op zijn Italiaansche reis componeerde, behooren
o.a. de cantate ‘Die Erste Walpurgisnacht’ voor soli, koor en orchest - ongetwijfeld
een der beste werken van die soort, - de ouverture ‘Die Fingalshöhle’, de derde
symphonie (de ‘Schotsche’), de vierden symphonie (de ‘Italiaansche’, met haar
idyllischen derden Satz), verscheidene koorwerken - o.a. een prachtig vrouwenkoor
waartoe hij door zingende nonnen in Rome werd geïnspireerd, en tal van ‘Lieder
ohne Worte’ - een naam welke Mendelssohn voor het eerst gebruikte voor korte
klavierstukken van lyrisch karakter.
Er zijn er nog velen, die Mendelssohn's ‘Lieder ohne Worte’ ‘en bagatelle’
behandelen. Geheel ten onrechte! Jeugdige pianisten moest men allen, tot ontwikkeling
van hun gevoel voor poëzie en van hun begrip voor klankschoonheid, doen kennis
maken met deze juweeltjes der klavierlitteratuur evenals men hun studie der
compositieleer laat beginnen bij de scheppingen van den vader van alle
muziekvormen: Johann Sebastian Bach.
Het trekt intusschen de aandacht, dat zelfs bekende meester-pianisten tegenwoordig
weer een plaats voor ‘Lieder ohne Worte’ op hun programma inruimen, wellicht
indachtig aan hetgeen een klavierpaedagoog als Hans von Bülow eens heeft gezegd:
‘Ein “Lied ohne Worte” von Mendelssohn ist für mich ebenso klassisch wie ein
Gedicht von Goethe.’
Toen Mendelssohn in 1832 weer te Londen vertoefde, bereikte hem de tijding dat
Prof. Zelter was overleden, en daar het zijn liefste wensch was diens opvolger te
worden als directeur der Singakademie, reisde hij naar Berlijn terug. Maar zijn hoop
is niet in vervulling gegaan. Een verkiezing, waarbij zeer afkeurenswaardige motieven
in het spel kwamen, - dat gebeurt bij verkiezingen wel eens meer! - had tot uitslag
dat Rungenhagen (de tweede dirigent) 148, Mendelssohn 88 en Grell 4 stemmen
verkreeg. Rungenhagen werd dus benoemd en dientengevolge - zoo schrijft Devrient
- ‘war die Singakademie auf eine lange Reihe von Jahren zur Mittelmässigkeit
verdammt, nur gut um einem neu erstehenden Gesangverein als Folie zu dienen.’
Al heel spoedig bleek, dat de leiding van Rungenhagen zóó onvoldoende was, dat
men in Berlijn van een ‘Sinkakademie’ begon te spreken.
Mendelssohn trok zich zijn niet-benoeming sterk aan en trachtte nu in een andere
stad een hem passende betrekking te krijgen, welke hij vond in

1) Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847 von Felix Mendelssohn Bartholdy.
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Düsseldorf, waar hij, aanvankelijk voor den tijd van drie jaar, tot stedelijk
muziekdirecteur werd benoemd.
In een brief dien Mendelssohn den 19den Maart 1833 schreef aan Vincent Novello
te Londen - den oprichter der uitgeverszaak Novello, Ewer & Co - wordt zijn
sollicitatie naar de plaats van Zelter wel niet aangeroerd, maar uit dit schrijven blijkt
- dunkt mij - toch wel duidelijk, dat Mendelssohn over de muziektoestanden in Berlijn
verbitterd is. En zijn zwartgallige gemoedsstemming zal wel niet alleen - zooals hij
beweert - een gevolg zijn geweest van de cholera, waaraan hij tijdens zijn verblijf
in Parijs lijdende was.
Deze brief aan Novello is een der weinige die Mendelssohn in het Engelsch heeft
geschreven. De publicatie ervan hebben we te danken aan Max Unger, die ze vond
bij een bezoek aan het ‘British Museum’ in Londen.1)
Mendelssohn zegt zelf: ‘sein englischer Stil sei sein ‘pianissimo’ en aan Moscheles
vraagt hij ‘etwaige englische Dummheiten’ uit een brief te verwijderen.
Curiositeitshalve laten we den brief aan Novello hier volgen:
Berlin, 19th March 1833.
My dear Sir,
It is long since I received your kind letter and indeed I feel ashamed to
have been silent so very long; but the fact is I had little about myself that
could have given you pleasure and my disposition of mind was such as
not to allow me to forget myself for a while and give a description of the
things around. So that I preferred being silent to a letter without interest,
and I write at present only in order to tell you that I expect to see you in
very short time and that I shall endeavour then to excuse my negligence
in answering and in composing. That also was a reason why I felt not able
to write to you; the compositions which I was to send you with my letter
are still unfinished, soon after my first letter I began to feel so very unwell
that I did every thing with disgust, and could not even think of music, it
was I think still a remnant of the Cholera that I had in Paris, for I never
felt anything like it before; I was obliged to leave off2) all musical
occupations and only since some months I have felt well enough to set at
work again.
- Now I am happy to say I feel better than long before, my compositions
are getting on, and even those that are begun since so many months I hope
to finish before my departure and bring over with me. I cannot describe
you how great a delight I anticipate from my visit to London this spring;
I hope to enjoy it even more then during my former stay, when I was rather
too fidgety and hurried which shall not be so much the case3) this time, I

1) Max Unger. Von Mendelssohn-Bartholdy's Beziehungen zu England. Fünf Englische Briefe
des Meisters.
2) Or: ‘of’....
3) Or: ‘so much case’....
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think. You promised me in your last letter to give me more frequent
opportunities of seeing you and your family; I hope you will not forget
that kind promise and if you would I should remind you of it, for I must
hear and make a great deal of music with you, you will have new
compositions to show me (I declare that this time I m u s t hear you play
the organ), and you will tell me your opinion of mine. The Organ fugue
which you wanted to have is finished and I am exceedingly anxious to
know whether you will approve of it or not, for till now I like it very much
myself. But that may pass away before I give it to you, as I have often
experienced it, particularly as it is just finished and as I like every thing
during my writing it and perceive the faults only after some time, when I
grow colder. I was willing to give you a bad idea of our musical taste here,
especially in the theatres, but I have heard this days a performance of
Mozarts Zauberflöte, which would have given you great pleasure, could
you have been present. It was indeed one of the best performances of that
Opera, that one might hear; every body, the first singer as well as the last
double bass player, were full of enthusiasm for that most beautiful
masterpiece; and this feeling throughout the whole gave an unity to the
performance as it is seldom heard here. It showed again how great the
powers are and what a pity it is, they are not better, or not at all employed;
for every man in the orchestra knows music as well and feels it, and only
the ‘chefs’ are cold, negligent or incapable. The reason of it appears to be
a very complicated one, for this is not only in the theatre, but in almost all
our public institutions and establishements, in sciences as well as in
political affairs and in arts etc. to be complained of, when in other countries
it is often the contrary.
I saw Mr. Simphone some time ago, he then promised me to send me the
portrait which Mrs. Novello wanted to have, that I might take it over with
me for you; but he informed me last week he had sent it already with
another opportunity, and was to give me other things for your family before
I should leave Berlin, which I shall probably do on the 15th of next month.
I think therefore to be in London not later then the 22d of April; this is
sooner than I formerly intended, but I shall lose a week or more of my
residence, as in the course of May I must go back to Dusseldorf on the
Rhine, where I am to conduct the annual musical festival; after which I
shall return to London. These festivals are so very famous in this country,
that I could not decline it, though I regret the time, that I lose by it in
England.
Pray, my dear Sir, excuse this bad and negligent letter, but I am not able
to write quietly, when I know I shall see you again in few weeks and tell
what I had to write to you. My best compliments and wishes to your
daughter and to your son Edward and believe me
very truly your
Felix Mendelssohn Bartholdy.
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Mendelssohn's grootste voldoening was zijn benoeming tot directeur der
Gewandhaus-concerten te Leipzig, en wat hij daar voor het muziekleven heeft gedaan,
is van groote beteekenis geweest. Men kan veilig zeggen dat door zijn talent, zijn
buitengewone werkkracht en den grooten ernst waarmede hij zijn taak vervulde,
Leipzig jarenlang het voornaamste muziekcentrum van Duitschland is geweest.
Korten tijd was Mendelssohn nog werkzaam in Berlijn, toen Koning Friedrich
Wilhelm IV van Pruisen hem in 1841 derwaarts had geroepen om de Akademie voor
Kunsten te hervormen, maar Mendelssohn is, toen deze positie hem niet beviel, nog
vóór het einde van 1842 naar Leipzig teruggekeerd, waar weldra nog een zijner liefste
wenschen in vervulling ging: de oprichting van het Conservatorium voor Muziek.
In verscheidene steden van Duitschland en in het buitenland trad Mendelssohn
later nog op als solist - hij speelde voortreffelijk piano, - en als dirigent op
muziekfeesten was hij een graag geziene gast.
Met nieuwe plannen bezield, keerde hij naar huis terug, maar al spoedig bleek dat
Mendelssohn te veel van zijn krachten had gevergd. Bovendien werd zijn
gezondheidstoestand zeer ernstig geschokt door het overlijden van zijn zuster Fanny,
van wie hij innig veel hield.1)
Door een verblijf in Zwitserland hoopte Mendelssohn zijn krachten nog te
herwinnen, maar toen hij in September 1847 naar Leipzig terug ging, was hij niet in
staat meer eenig werk van beteekenis te verrichten.
Den 9den October werd Mendelssohn door een beroerte getroffen, welke zich 28
October en 3 November herhaalde. Den 4den November - 's avonds omstreeks half
tien - had de Dood het leven van den acht-en-dertig-jarigen kunstenaar opgeëischt.
In de Paulinerkirche, waarheen men het stoffelijk omhulsel overbracht, - Schumann,
Gade, Hauptmann, David, Rietz en Moscheles fungeerden in den rouwstoet als
slippendragers - werd een treurdienst gehouden, welke groote ontroering wekte.
Onder de tonen van Lied ohne Worte No. 27 (Trauermarsch, door Moscheles
geïnstrumenteerd), was het lijk naar de kerk vervoerd, waar een koor o.a. tot afscheid
zong: ‘Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben’ (uit Mendelssohn's ‘Paulus’) en
‘Wir setzen uns mit Thränen nieder’ (uit Bach's ‘Matthäus-Passion.’)
Des nachts werd het stoffelijk overschot naar Berlijn overgebracht en

1) ....Wer die Schwester einmal gekannt hat’ - schrijft Felix 24 Mei 1847 uit Frankfurt aan
generaal Von Webern in Berlijn - ‘der vergiszt sie nimmermehr im Leben. Aber was wir
Geschwister nun verloren haben - und ich nun gar, dem sie in jedem Augenblicke so
gegenwärtig war mit ihrer Güte und Liebe, und der ich keine Freude ohne den Gedanken an
ihre Mitfreude erleben konnte, und den sie von jeher so verzogen und so übermüthig gemacht
hatte durch allen Reichtum ihrer schwesterlichen Liebe, und der ich immer dachte, es könne
gar nichts fehlen, weil sie doch bei allem immer den ersten, besten Theil nahm, - ich glaube,
das ermessen wir alle noch gar nicht, so wie ich immer noch instinktmäszig glaube, die
Trauernachricht würde noch plötzlich widerrufen. Und doch weisz ich dann wieder, dasz
das alles wahr ist; aber daran gewöhnen werde ich mich wohl nun und nimmermehr’....
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LEA SALOMON, MENDELSSOHN'S MOEDER (UIT SCRIBNER'S MAGAZINE

1888)

ABRAHAM MENDELSSOHN, VADER VAN DEN COMPONIST (UIT SCRIBNER'S MAGAZINE

1888)
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AQUAREL VAN MENDELSSOHN (SANTA LUCIA EN GOLF VAN NAPELS), 1831 (UIT WOLFF, MENDELSSOHN
BARTHOLDY)

TEEKENING VAN MENDELSSOHN. CHESTER PLACE, LONDEN (UIT SCRIBNER'S MAGAZINE
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naast Mendelssohn's zuster Fanny in den familiegrafkelder op het
Dreifaltigkeits-Kirchhof bijgezet.
Bij zijn laatste bezoek aan Berlijn had Fanny zich beklaagd dat Felix sinds vele
jaren niet op haar verjaarfeest tegenwoordig was geweest. ‘Ik beloof je, lieve Fanny’
- zei Mendelssohn - ‘op je volgenden verjaardag ben ik bij je!’
Die profetie is uitgekomen.
In geheel Duitschland werden rouwplechtigheden gehouden, waarbij duidelijk bleek,
hoezeer Felix Mendelssohn door zijn muziek het hart van het volk veroverd had.
Niet het minst door zijn liederen en koorwerken was hij een huisvriend geworden.
‘Jäger's Abschied’ (‘Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben?’
en ‘Es ist bestimmt in Gottes Rat’ werden overal gezongen, en liederen als ‘Auf
Flügeln des Gesanges’, ‘Leise zieht durch mein Gemüth’, ‘Sonntagslied’, ‘Das erste
Veilchen’, het ‘Frühlingslied’: ‘Es brechen im schallenden Reigen’ zoowel als zijn
duetten waren door hun innigheid en melodieusheid in ieder huisgezin bekend.
Er zijn er, van wie men nog altijd te hooren krijgt: ‘De muziek van Mendelssohn
is niet meer van onzen tijd.’ In allen ernst: Is zij niet een voorbeeld van vorm en
bewerking en fijn coloriet, en is ook heden ten dage het menschenhart niet meer
ontvankelijk voor de poëzie en de wonderbare klankschoonheid van deze heerlijke
muziek?1)
Vooral den jongeren, die steeds zoo gauw klaar staan met een afkeurend oordeel,
zou ik in herinnering willen brengen, wat Max Reger eens zoo raak heeft gezegd:
‘Aan verwarde en verdwaasde jonge “Uebermenschen”, voor wie de muziek eerst
begint bij den achtsten hoorn, bij viervoudige houtbezetting, bij vier-en-zestig
slaginstrumenten en eenige dozijnen verschillend-gestemde klokken, kan ik een sterk
“staalbad” in Mendelssohn dringend aanbevelen!’
Den 3den Februari is het 125 jaar geleden, dat Felix Mendelssohn werd geboren.
En nog altijd leeft hij in onze herinnering voort als een rijk-gezegend veelzijdig
toonkunstenaar, als een man van fijne geestesgaven, die zich volkomen was bewust
van de waarheid van Schiller's woorden in het door Mendelssohn gecomponeerde
‘Festgesang an die Künstler’: ‘Der Menschheid Würde ist in Eure Hand gegeben!’
en die ook z'n geheele leven heeft gehoorzaamd aan het gebod: ‘Bewahret sie!’ ....

1) Dr. E.W. Schallenberg zegt in een Gids-artikel (1932 I) over Felix Mendelssohn Bartholdy
o.a.: ‘Misschien zal een latere, meer bezonnen menschheid hem nog beter waardeeren. Want
al heeft hij een volkomen verzoening der contrasten klassiek-romantiek nooit bereikt, in zijn
beste scheppingen is hij het ideaal toch zeer nabij gekomen.’
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De ontwikkeling van de typen der Byzantijnse Madonna's
door Elisabeth H. Korevaar-Hesseling
III
IN de beide artikels die aan deze laatste beschouwingen over de Byzantijnse
Madonna's voorafgaan, hebben wij gezien dat de Byzantijnse kunst vier bepaalde
manieren heeft gekend waarop zij de Moeder Gods, de Theotokos, heeft voorgesteld.
De Byzantijnse kunst geeft de Madonna tronend met het Kind op schoot, of staand
en 't Kind op de arm dragend1) of wel als Orant met het Kind in een medaillon voor
de borst. Wij hebben de redenen uiteengezet waarom wij deze madonna's
achtereenvolgens hebben vereenzelvigd met de aloude namen der Nicopoia, Hodigitria
en Platytera en wij hebben deze typen geïllustreerd met voorbeelden uit de twee
eerste bloeiperioden van de Byzantijnse kunst. Omstreeks de overgang van de 11e
naar de 12e eeuw ontstond een vierde type, de Eleousa, de Madonna die het hoofdje
van het Kind teder tegen haar eigen gelaat aandrukt. Naar aanleiding van de Eleousa
konstateerden wij hoe zich hier een lichte neiging tot een iets realistieser opvatting
openbaart, een neiging die in de 13e en 14e eeuw sterker wordt, totdat in de 15e eeuw
de echte Renaissance baanbreekt. Dit laatste geldt echter uitsluitend voor Italië. Zeer
langzaam werden in dit land de Byzantijnse invloeden overwonnen; aan 't slot van
ons tweede artikel betoogden wij dat Giotto's beroemde Madonna uit de Uffizi (±
1330) bewijst dat de meer naturalistiese opvattingen ook op de voorstelling der
Madonna hun invloed hebben doen gelden. In de volgende eeuwen komt er in de
Westerse kunst steeds meer variatie in de voorstelling der Madonna omdat de
persoonlike visie van de kunstenaar op zijn onderwerp steeds meer tot uiting komt.
Met deze opmerking verlaten wij thans de Westerse kunst en wenden de blik
nogmaals naar de Oostelike gebieden van het Kristendom.
Nog steeds was Griekenland met Constantinopel in de 13e en 14e eeuw het
middelpunt van kunst en beschaving. Opvatting en ontwikkeling der kunst zijn daar
echter geheel anders dan in het Westen en zo is vanaf de 13e eeuw de kloof tussen
de Westerse en Oosterse Kristelike kunst steeds dieper geworden. Deze verwijdering
is vooral toe te schrijven aan het feit, dat men in Griekenland, de andere Balkanlanden
en in Rusland de ortho-

1) De variant hierop, de Kyriotissa (zie vorig artikel) komt slechts zeer zelden voor.
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doxe of Grieks-Katholieke godsdienst is toegedaan en dat men zich hier veel strenger
dan in 't Westen heeft gehouden aan de oorspronkelike opvattingen van de Kerk,
volgens welke ‘de afbeelding een mysterie is, dat in zich zelf de kracht en de goddelike
genade bezit’ (Bréhier, l'Art byzantin, p. 124). Alleen op grond van deze overtuiging
had de kerk in de eerste eeuwen van haar bestaan ten slotte toch de beelden en
mozaieken geduld, waartegen zij oorspronkelik zo fel gekant was. In de
Grieks-Katholieke landen is men zoowel aan deze oude opvattingen trouw gebleven
als aan de vormen die deze van oudsher vertolkten, en zo is de Byzantijnse kunst in
deze landen blijven bestaan tot op de huidige dag. Wij zullen in dit laatste artikel
deze kunst nader bestuderen en nagaan hoe de Madonna hier wordt voorgesteld. De
kunst van de Grieks-Katholieke landen bevat nog vele onbekende schoonheden, die
slechts langzaam aan 't licht komen. De fraaie publicaties in de serie: ‘Orient et
Byzance’1) onder redactie van Gabriel Millet heeft reeds veel wat in kloosters en
kerken op afgelegen plaatsen thuishoort, aan de vergetelheid ontrukt. De
Sovjet-regering heeft daarbij zeer veel gedaan om de oud-Russiese kunst te doen
waarderen. Bekend is de voorbeeldige wijze waarop zij tal van Russiese iconen heeft
laten restaureren, waardoor een schat van fraaie kunstwerken beter tot hun recht is
gekomen.
Tot juister begrip van de kunst uit deze landen en meer speciaal van de voorstelling
der Madonna moet de aandacht nogmaals gevestigd worden op de Byzantijnse kunst
en meer speciaal op de laatste periode van grote bloei, die deze voornamelik in de
14e eeuw doormaakt onder de regering der Palaeologen. Onder deze keizers openen
zich voor de Byzantijnse kunst nieuwe aspekten, nieuwe mogelikheden. Helaas heeft
de verovering van Constantinopel door de Turken in 1453 aan deze bloeiende kunst
een wreed en plotseling einde gemaakt. Van nu af aan is Constantinopel niet meer
de hoofdzetel van de Byzantijnse kunst. Deze heeft zich over de hele Balkan en tot
in Rusland verbreid en daarmee een invloed versterkt en bevestigd die reeds voor
1453 bestond.
Hoe heeft men zich nu deze nieuwe fase in de ontwikkeling der Byzantijnse kunst
voor te stellen? Evenals in 't Westen konstateren wij in Griekenland vanaf de 14e
eeuw een toenemend realisme, waardoor de kunst iconografies wordt verrijkt met
tal van levendige trekjes, biezonderheden uit het leven van Maria bijvoorbeeld, welke
bij de apocriefen onbekend waren. Vermoedelik hangt dit samen met de mystieke
stroming die, evenals in West-Europa, ook tijdens de 14e eeuw in Griekenland ingang
vond. Dit feit bracht met zich mede, een meer zich-in-denken in de lijdensgeschiedenis
en andere heilige gebeurtenissen, tengevolge waarvan allerlei biezonderheden werden
bedacht en ingevlochten.
Evenals in 't Westen heeft dit ten gevolge dat de komposities aan monu-

1) Paris, Librairie Orientaliste, Paul Geuthner.
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mentaliteit verliezen. Doordat er meer verteld wordt, worden de taferelen vaak
rommeliger; hier en daar wordt 't vlak verbroken ten gevolge van de wens der
kunstenaars om de personen iets levendiger voor te stellen.
In hoever wisselwerkingen van de Griekse op de Italiaanse kunst en omgekeerd
hebben plaats gehad, zal hier niet besproken worden. In ieder geval heeft de Griekse
kunst niet de volle konsekwenties getrokken van de naturalistiese stroming, gelijk
haar Italiaanse zuster deed. Zij gaat dan ook niet welbewust voort op de weg naar 't
realisme en wanneer wij de motieven welke in de 14e eeuw als levendig en realisties
bedoeld waren, op latere religieuze stukken terug vinden, zijn ze weer strak en star
geworden en in de vaste conventies opgenomen.
Twee cyclussen van monumenten bezitten wij uit deze laatste bloeitijd der
Byzantijnse kunst. Steeds meer gaat men de grote esthetiese waarde inzien van deze
kunstwerken en de merkwaardige plaats die zij in de ontwikkeling bekleden. Zowel
in de fijne mozaieken uit de Chorakerk te Constantinopel (tegenwoordig in gebruik
als moskee, Kahrie-Dsjami) als in de gevoelige fresco's der kerken in Mistra (een
uur gaans ten westen van Sparta) frappeert een veel grotere levendigheid in de wijze
van voorstelling dan ooit in de vroegere Byzantijnse kunst voorkomt. Men konstateert
tal van biezonderheden en details, waardoor echter vaak een te veel aan beweging
ontstaat; bovendien onderbreken iedere keer stukken voorgestelde architektuur de
vlakke kompositie op hinderlike wijze. Het bestek van dit artikel laat ons niet toe
deze kunstwerken uitvoeriger te beschrijven en te analyseren. Wij beperken ons hier
tot de voorstelling der Madonna en op deze hebben de nieuwe opvattingen blijkbaar
geen invloed gehad. Maria behoudt het monumentale karakter dat haar steeds in de
Byzantijnse kunst heeft gekenmerkt. Onder de fresco's te Mistra vindt men geen
Madonna die het Kind voedt, gelijk in Italië; evenmin wordt Maria met het Kind
spelend voorgesteld. Getrouw aan de traditie en de dogmatiese opvatting blijft Maria
de Koningin des Hemels, voor wie in de apsis der kerken de ereplaats is ingeruimd.
Zo troont Maria in de bekende gestalte der Nicopoia in de apsis der kerk ‘Peribleptos’
te Mistra; aan Hare voeten buigen zich engelen, vergezeld van kerkvaders, naar 't
altaar waarop het Lam ligt. Ook de mystieke voorstelling der Madonna als voorbidster
voor de mensheid zowel als goddelike moeder, de Platytera, komt hier voor. De
Eleousa, de meelijdende Madonna, ontbreekt daarentegen te Mistra. Toch heeft de
Byzantijnse kunst uit deze periode de Eleousa gekend, getuige o.a. een zeer fraai
mozaiek uit de 14e eeuw dat thans in 't Byzantijnse Museum te Athene wordt bewaard
(afb. 1). Vergelijkt men deze Madonna met de ook in ons tweede artikel afgebeelde
Eleousa van Wladimir (± 1100, afb. 2), dan blijkt uit de grotere innigheid dat de
kunstenaar zich, geheel in overeenstemming met de tijd waarin hij leefde, realistieser
in zijn onderwerp heeft verdiept.
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Men konstateert tevens dat deze kunstenaars nog een gevoel voor schoonheid en
harmonie van lijnen en vormen bezitten dat herinnert aan de kunst der oude Grieken,
hun voorvaderen.
Een geheel nieuwe opvatting, een verrijking van het thema der
Madonna-voorstellingen, geeft dus deze laatste bloeitijd der Byzantijnse kunst niet
en dit is ook niet te verwonderen, want, gelijk reeds werd gezegd, bleef de
Grieks-Katholieke kunst sterker vasthouden aan de dogmatiese opvatting der
godsdienstige voorstellingen dan haar Westerse zuster. In de 15e eeuw veroordeelt
Simon uit Saloniki de vrijheden die men in het Westen neemt met de heilige beelden,
die, evenals de ritus, conform behoren te zijn aan de traditie. Zoals Gabriel Millet
het zo fraai uitdrukt: ‘la peinture est alors authentique comme l'écriture et la grâce
divine est en elle puisque ce qu'elle représente est saint’. Het wordt op deze wijze
heel begrijpelijk dat het heiligenbeeld, het icoon, niet alleen als afbeelding van iets
heiligs wordt beschouwd, maar dat het ook zelf als heilig wordt opgevat en dat men
meent dat een dergelijk beeld wonderdadige kracht in zich bezit. Dit was bijvoorbeeld
het geval met de reeds besproken Madonna van Wladimir.
Hoe de opvattingen van de Grieks-Katholieke kerk over de kunst zijn, leert men
het beste kennen uit de verhandelingen van het beroemde concilie dat op last van
Tsaar Ivan IV in 1551 bijeenkwam en dat tot taak had eenheid te scheppen in het
religieuze leven en verkeerde toestanden te verbeteren.1) De besluiten van dit concilie
zijn samengevat in een boek bekend onder de naam Stoglav, naar aanleiding van de
indeling in honderd hoofdstukken.
Het 43e hoofdstuk handelt over de kunst en de schilders en bevat kostbare gegevens
voor de Grieks-Katholieke opvattingen. Er is geen directe Griekse bron aan te geven
waar de geesteliken uit hebben geput, maar er is zoveel overeenstemming met de
Byzantijnse geschriften over dit onderwerp, dat het Russiese geschrift van 't grootste
belang is voor de opvattingen over de kunst van de Grieks-Katholieke kerk. Trouwens,
tot in de 16e eeuw schijnt Griekenland aan Rusland de theologen te hebben geleverd;
de overeenkomst in opvatting ligt dus voor de hand.
Naast mozaieken en fresco's is de speciale vorm voor deze kunst het i c o o n , de
meestal op paneel volgens een speciale techniek geschilderde afbeelding van Kristus,
de Madonna, van een heilige of van een heilige gebeurtenis. Uit de voorschriften en
beschouwingen van het concilie over de iconen leert men 't beste de geest begrijpen,
die deze schilderkunst behoorde te bezielen.
Wij bezitten reeds Griekse iconen uit de 6e eeuw, welke een sterke gelijkenis
vertonen met de Koptiese portretten die in vele graven in Egypte

1) Artikel van Georges Ostrogorsky: Les Décisions du ‘Stoglav’ concernant la peinture d'images
et les principes de l'iconographie byzantine. (l'Art byzantin chez les slaves, Les Balkans,
premier recueil, 2e partie, Paris 1930 in de serie Orient et Byzance, Deel IV).
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zijn gevonden. Ook deze vroege iconen zijn nog te beschouwen als portretten; zij
houden de gelaatstrekken van de heilige vast. Het icoon met de H.H. Sergius en
Bacchus in 't Museum te Kiev uit de 6e eeuw geeft hiervan een goed voorbeeld.1)
Gelijk Ostrogorsky in 't reeds vermeldde artikel zegt, is het icoon een middel van
communie tussen de gelovige en God of de heilige. Daartoe moet de biddende mens
de heilige in zijn eenmaal vastgestelde gedaante voor zich zien. Hieruit volgt
noodwendig dat, wanneer eenmaal de trekken van een heilige zijn vastgesteld, men
deze niet willekeurig kan wijzigen. Streng is dan ook het verbod om van de oude
modellen af te wijken. De priesters hebben hiertegen te waken. Vandaar dat zowel
Griekse als Bulgaarse of Russiese iconen van bepaalde heiligen of gebeurtenissen,
gelijk bijv. de Dood van Maria, op elkaar gelijken. Het type was eenmaal vastgelegd
en bleef zich zelf gelijk. In de meeste gevallen was dit afkomstig uit de Byzantijnse
kunst.
Aandoenlik is de nadruk die gelegd wordt op de vrome stemming waarin het icoon
gemaakt behoort te worden. ‘Vervloekt is hij die 't werk Gods met onachtzaamheid
doet; de onvolkomen schildering van een icoon is een belediging van de voorgestelde
heilige’ (Ostrogorsky). Het zou te ver voeren al de konsekwenties te bespreken
waartoe deze opvattingen leiden. Men leze de fijne opmerkingen hierover bij Alpatov,
waar hij uiteenzet dat het icoon een magies ding is dat zijn grootste kracht pas
uitoefent als men het vereert.2) De geest van de Heilige woont in het icoon; het is een
emanatie van de godheid en dit verklaart de zachte, vrome stemming die zeer
algemeen blijft en niet psychologies en individueel is.
De iconen vindt men in de Grieks-Katholieke kerken verenigd op de iconostasis,
een met geschilderde heiligen-figuren bekleedde wand, die de afsluiting vormt van
het schip en het adyton (of sanctuarium). Twee deuren geven toegang tot dit
allerheiligste, waar slechts de geestelikheid binnenkomt.
Alpatov heeft schone bladzijden gewijd aan de geestelike betekenis van de
iconostasis3), die gewoonlik op de middenpanelen de voorstelling draagt van Kristus
met Maria en Johannes, terwijl rechts en links de heiligen om bijstand smeken voor
de stervelingen. Het geloof aan de bemiddelende kracht van het gebed der heiligen
komt hier krachtig tot uiting. Visueel gesproken is de iconostasis een prachtig
dekoratief geheel, dat met het gouden fond der panelen in het halfduister der kerken
in broeierige tinten fonkelt.
Uit het bovenstaande blijkt dus wel dat, zowel naar vorm als inhoud, de kunst na
± 1550 dogmaties was vastgesteld. Het is duidelik dat hiermee de vrije ontwikkeling
der kunst in 't Oosten zeer werd bemoeilikt. Geen variatie, geen individuele verschillen
zijn bij dergelijke opvattingen

1) O. Wulff und M. Alpatov, Denkmäler der Ikonenmalerei, Avalun-verlag 1925, afb. 3.
2) Alpatov-Brunov: Altrussische Kunst, Benno Filser Verlag 1932 p. 409.
3) Alpatov, p. 314-315.
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meer mogelik. In theorie tenminste zeer zeker niet, in de praktijk blijken de meest
begaafde kunstenaars toch wel in staat bij behoud van het vaste type een meer of
minder persoonlik karakter aan hun werk te geven. Het onderscheid dat men tussen
deze werken toch nog kan konstateren, bepaalt zich uitsluitend tot verschillen in
esthetiese kwaliteit. Dat deze inderdaad bestaan, blijkt uit de vergelijking tussen de
Madonna die de Russiese kunstenaar Simon Uschakow in 1662 schiep en de Madonna
van Wladimir (afb. 3 en 2). Hoeveel gevoeliger van lijn en fijner van beweging is
deze laatste echter! Men lette eens op de behandeling der ogen van Maria en voele
hoeveel immateriëler de gehele opvatting der vroegste Madonna is. Voorwaar, men
ziet in deze, zo sterk aan banden gelegde, kunst toch heel goed welke kunstenaars
meer machinaal de konventies volgen en welke artiesten deze in zich voelden leven.
Eveneens is het merkwaardig dat de kunstwerken in de onderscheiden
Grieks-Katholieke landen bij de zeer grote verwantschap toch ook fijne verschillen
bevatten, welke even zovele variaties op de bekende thema's betekenen. Men ziet
hoeveel mogelikheden er binnen de perken der opgelegde conventies nog bestaan.
Ook voor de uitbeelding der Madonna gelden deze conventies. Nog steeds komen
wij de reeds uit de vroegere Byzantijnse kunst bekende typen der Madonna tegen.
Alleen de Eleousa ondergaat een kleine wijziging. Het motief van de Madonna die
het Kind tegen zich aandrukt, wordt soms iets menseliker uitgewerkt. De
G l y k o p h i l o u s a is ontstaan, d.i. ‘de kussende’ Madonna. Tot de uitbeelding van
de menselike moeder, die haar kind werkelik kust, kan men deze Madonna's echter
niet rekenen en 't verschil met de Eleousa is dan ook gering. In de catalogus van het
Byzantijnse Museum te Athene wordt de bovenbesproken Madonna Eleousa zowel
als Glykophilousa genoemd (afb. 1).
Deze schone Madonna uit de 14e eeuw brengt ons weer tot de Griekse kunst terug
en men vraagt zich af of deze na de val van Constantinopel voorgoed vernietigd was.
Dit is geenszins het geval. Na de catastrophe van 1453 is de kunst in Griekenland
gevlucht naar de kloosters, de eilanden en naar Venetië, waar een bloeiende Griekse
gemeente bestond. Tal van iconen met voorstellingen der Madonna zijn nog ontstaan,
die in hoofdzaak immer weer dezelfde typen vertonen. De esthetiese kwaliteit van
deze iconen is zeer ongelijk. Naarmate de tijd voortschrijdt en de artiesten meer in
aanraking komen met het Westen, sluipen tal van Italiaanse motieven in en zo ontstaan
de z.g.n. Italo-Byzantijnse Madonna's. De streng dekoratieve opvatting van de oude
Byzantijnse stijl blijft gehandhaafd, maar aan kleine trekjes bespeuren we de Westerse
invloed: het Kristuskind draait zich bijv. een weinig om en kijkt de toeschouwer aan.
De ‘Madonna del latte’, de zogende Madonna, komt een enkele maal in streng
gestyleerde vorm voor;
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dit motief heeft zelfs zijn weg naar Rusland gevonden.1) Op Italo-Byzantijnse varianten
kan hier echter niet nader worden ingegaan. Juist door de Westerse invloed die uit
deze iconen spreekt, vallen zij buiten het kader dezer beschouwingen.
Nauw verband met deze Byzantijns-Venetiaanse school houdt de kunst op 't eiland
Kreta, dat sedert de 14e eeuw tot aan de verovering der Turken in 1646 een bloeiend
centrum der iconenschildering was. De Uffizi te Florence bezit o.a. van de hand van
Andrea Rico da Candia (= Kreta) een Madonna, die karakteristiek is voor deze stijl
(afb. 4). Wij beelden eveneens een fraaie Madonna af van de hand van Emmanuel
Tzanès uit 1664 in 't Byzantijnse Museum te Athene (afb. 6). Deze Madonna vertoont
het oude type der tronende Madonna, maar bij aandachtige beschouwing ziet men
aan de houding der knieën van Maria, de blik van het Kind en de architektuur van
de troon duidelik de Westerse invloeden. Tzanès is priester geweest van de kerk S.
Georgio dei Greci te Venetië nadat hij op Kreta en Corfu gewerkt had. 't Museum te
Athene bewaart nog een Hodigitria (1680 gedateerd en gesigneerd) van deze beroemde
schilder.
In de 18e eeuw begint de kunst steeds meer te verstarren. De talrijke iconen in de
kloosters op de berg Athos kunnen dit verschijnsel zeer goed illustreren. In 't begin
van de 18e eeuw stelt een monnik Dionysius uit Phourna zelfs een handleiding op
voor het schilderen der iconen, een soort recepten dus, die door de kerk waren
gesanctioneerd. Deze min of meer schematiese voorstellingen der Panagia (= de
allerheiligste), gelijk de Grieken de Moeder Gods zo gaarne noemen, die men in tal
van Griekse kerken nog immer tegenkomt, gaan dus altijd nog terug op de oeroude
typen. Zij boeien de beschouwer nog steeds door hun fraaie dekoratieve kwaliteiten
en de abstrakte blik der grote droefgeestige ogen, die uitstaren onder de hoofddoek,
die het voorhoofd als van ouds bedekt.
Het zou zeer zeker interessant zijn als vervolg op de Griekse Madonna's thans te
zien hoe in de andere Balkanlanden, die gelijk wij reeds zagen ook getrouw zijn
gebleven aan de Byzantijnse kunst, de Theotokos is voor gesteld. Dit zou echter te
uitvoerig worden en wij moeten dus volstaan met te vermelden dat wij zowel in
Bulgarije als in Roemenië en de naburige landen steeds weer de bekende typen der
Madonna tegen komen.
De S. Joriskerk te Arbanassi (Bulgarije) bezit een fraai fresco van de Platytera
(afb. 7), terwijl 't Museum te Sofia een Hodigitria bewaart die hier wordt afgebeeld
(afb. 5). In de kapel in 't paleis te Bukarest bevindt zich een interessante tronende
Madonna uit de 18e eeuw, die wederom volgens de overgeleverde traditie is gemaakt.
Aan de uitvoering, speciaal aan de enigszins barokke krullen van de troon, ziet men
dat dit kunstwerk uit later tijden dateert (afb. 8).

1) Wulff-Alpatov, p. 227.
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AFB.

1. MADONNA. BYZANTIJNSCH ICOON. MOZAÏEK XIVe EEUW. BYZANTIJNSCH MUSEUM. ATHENE
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e
AFB. 2. MADONNA VAN WLADIMIR. BYZANTIJNSCH ICOON, ONGEVEER BEGIN XII EEUW. HISTORISCH
MUSEUM, MOSKOU

AFB.

3. MADONNA. ICOON DOOR SIMON USCHAKOV, 1622. LENINGRAD
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AFB.

4. MADONNA. ICOON DOOR ANDREA RICO DA CANDIA. FLORENCE, UFFIZI

AFB.

5. MADONNA. ICOON XIVe EEUW (?). MUSEUM SOFIA
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AFB. 6. MADONNA. GROOT ICOON DOOR EMMANUEL TZANÈS. 1664. BYZANTIJNSCH MUSEUM ATHENE

AFB.

7. FRESCO IN DE APSIS VAN DE S. JORISKERK TE ARBANASSI (BULGARIJE). 1710
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AFB. 8. MADONNA. FRESCO IN DE KAPEL VAN HET PALEIS VAN DEN PATRIARCH TE BUKAREST. XVIII
EEUW
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AFB.

9. MADONNA VAN SMOLENSK. RUSSISCH ICOON IN HET TROITSKO-SERGIYEVESKAYA KLOOSTER,

e
NABIJ MOSKOU. XIV

AFB.

(?) EEUW

10. MADONNA. ICOON DOOR ANDREJ RUBLEV (OF ZIJN SCHOOL) ± 1400
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AFB.

11. MADONNA. RUSSISCH ICOON UIT DE COLLECTIE OSTROUCHOV, MOSKOU. XIVe (?) EEUW

AFB.

12. MADONNA (WLADIMIRSKAJA) RUSSISCH ICOON. MUSEUM PARMA. XVIIe EEUW
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Veel belangrijker echter dan de kunstwerken uit deze landen, ter bestudering waarvan
wij wederom verwijzen naar de plaatwerken uit de reeds vermeldde serie ‘Orient et
Byzance’, is de kunst in Rusland.
In de laatste jaren is men steeds meer aandacht gaan wijden aan de prachtige
religieuze kunst van dit land. Nergens is de oude opvatting, volgens welke de
afbeelding een mysterie is, dat in zich zelf de kracht en de goddelike genade bezit
(zie boven), konsekwenter toegepast. De Russiese kunstenaars hebben de gestalten
nog immateriëler weten weer te geven en de figuren zijn hier nog meer geworden
tot visionnaire voorstellingen uit een bovenzinnelike wereld dan in de zuiver
Byzantijnse kunst.
Fraaie publicaties en talrijke onderzoekingen van begaafde geleerden hebben in
de laatste jaren een beter inzicht geopend in de ontwikkeling dezer merkwaardige
kunst, waarvan, naast de juist besproken geestelike kwaliteiten, een sterk gevoel voor
het ornamentale karakter der lijnen en het subtiele spel daarvan op het vlak
karakteristiek is.
Het heeft enige eeuwen geduurd voordat deze specifiek Russiese eigenschappen
tot volle ontplooiing kwamen. De vroegst te dateren kunstwerken uit Rusland verraden
duidelik de nauwe band die kunst en kultuur met Konstantinopel verbond. Centrum
van deze vroege periode was Kiev; de statige mozaieken uit de Sophia Kathedraal
aldaar uit de XIe eeuw roepen de beste Byzantijnse mozaieken in de herinnering.
Naast Kiev werd Novgorod spoedig een tweede middelpunt van kunst en
beschaving. In de Neredica kerk aldaar treft men merkwaardige fresco's aan, die door
de levendigere wijze van voorstellen en de intiemere details aantonen dat de invloed
der Kristelike kunst uit Klein-Azië en Armenië in de 12e eeuw tot in 't Noorden was
doorgedrongen. Steeds meer blijkt dat de kunst in deze oostelike provincies van het
Kristendom een grote scheppende kracht heeft gehad en dat de levendige portretten
die we op vele van de fresco's in Rusland uit deze periode ontdekken, veel eer onder
invloed van deze inrichtingen zijn ontstaan, dan onder die van de streng gebonden,
meer ‘klassiek’ aandoende mozaieken in Constantinopel en Griekenland.
Wij moeten voor deze kunstwerken echter verwijzen naar de literatuur en ons
beperken tot de voorstellingen der Madonna in de Russiese kunst. Na het voorgaande
is het niet te verwonderen dat met de Byzantijnse vormen ook de verschillende typen
der Byzantijnse Madonna's naar Rusland zijn gekomen. Inderdaad is dit het geval.
In de apsis van de Neredica kerk te Novgorod bevindt zich een enorm fresco van de
Madonna Platytera1) dat echter wat stijl betreft, niet typies Russies is. Aardig is de
vergelijking met het grote icoon, ontdekt te Jaroslawl eveneens van een Platytera,2)

1) Demetrius Ainalov, Geschichte der russischen Monumentalkunst der vormoskovitischen
Zeit, Berlin, W. de Gruyter 1932, Tafel 25.
2) Demetrius Ainalov, Geschichte d. russischen Monumentalkunst zur Zeit des Grossfürstentums
Moskau, Berlin, W. de Gruyter 1933, Tafel 27.
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uitgevoerd in de monumentale stijl van de mozaieken te Kiev, door welke vergelijking
tevens de twee zo juist vluchtig aangegeven stromingen in de Byzantijnse kunst
worden geïllustreerd. Het fraai gevormde gelaat, de zwaar vallende plooien van de
Madonna te Jaroslawl getuigen nog van een sterker plasties gevoel, een minder
schematies en ornamentaal lijnenspel dan in de latere en meer zuiver Russiese
kunstwerken tot uiting komt.
De Madonna Hodigitria, die hier is afgebeeld, geeft van dit echt Russiese
schoonheidsideaal een voorbeeld (afb. 9). Tevens toont zij aan dat het type der
Hodigitria in Rusland niet onbekend was. Dit icoon schijnt in de 16e eeuw slecht
gerestaureerd te zijn; het dateert uit de 14e eeuw, de periode waarin de Russiese stijl
als gevormd beschouwd kan worden. Uit de iconen van de 14e, 15e en 16e eeuw
leert men deze stijl het beste kennen. Men vindt op deze iconen nog steeds Byzantijnse
invloeden, maar nu voornamelik uit de tijd der Palaeologen. Met deze laat Byzantijnse
invloeden zijn tal van realistiese trekjes (zie boven) Rusland binnengekomen, maar
deze worden weldra in het abstraktere Russiese schema opgenomen.
Reeds werd gezegd dat deze kunst een uitgesproken neiging tot sterke expressie
vertoont, tot het ‘vergeesteliken’ der vormen en een aanleg tot ornamentaal verwerken
der lijnen. Hier hangt mee samen een behoefte om de figuren zo vlak mogelik te
houden en ze tegen een dof gouden fond af te beelden, waarin dan vaak allerlei
ornamenten zijn aangebracht. De gestalten zijn langgerekter, schraler, harder van
kontour dan de Griekse. Vergelijking van afb. 4 en 9 doet ons dit zeer goed zien en
ieder naar zijn aard waarderen. Men lette bijv. op de lijnen van de hoofddoek die het
voorhoofd der Russiese Madonna's, evenals die in Griekenland, steeds bedekt.
De tronende Madonna komen wij, voor zover ik zien kan, in Rusland in hoofdzaak
tegen op de talrijke illustraties van de Akathistoshymne. Dit loflied op de H. Maagd
werd gedicht in de 6e eeuw in herinnering aan de overwinning op de Avaren, welk
feit men aan Maria's hoge bescherming te danken had. De illustratie van deze meest
bekende hymne uit de Griekse liturgie komt in de Griekse kunst tijdens de Palaeologen
zeer veel voor; ook in de andere Balkanlanden en in Rusland wordt de
Akathistoshymne herhaaldelik afgebeeld. In deze lofzang wordt Maria verheerlikt
als ‘Goddelike Troon’, als ‘Kathedra van de Koning’;1) alle wezens zingen haar lof.
Dienovereenkomstig wordt Maria, tronend met het Kind op schoot voorgesteld,
omstuwd door groepen van engelen, heiligen, kerkvaders enz. Het oude motief van
de tronende Madonna vinden wij hier dus weder terug, maar dan overgebracht in de
14e en 15e eeuwse Byzantijnse stijl. De Madonna is slanker van verhouding en is
soms zelfs een weinig à trois quarts weergegeven; het Kind is wat bewegeliker
voorgesteld en zit niet altijd meer streng frontaal op de schoot Zijner Moeder. De
architektuur van de troon

1) O. Wulff, Altkristl. und Byzantinische Kunst p. 431, Berlin-Neubabelsberg 1914.
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is vaak zo gekonstrueerd en perspektievies zo weergegeven dat 't vlak bijna verbroken
lijkt. Door de strenge symmetrie in de verdere kompositie wordt die indruk echter
weer te niet gedaan, zodat het geheel streng dekoratief blijft.
De illustratie der Akathistoshymne vindt men op vele iconen voorgesteld. Het
Ferapontovklooster (Gouvernement Novgorod) bezit een zeer fraai fresco van dit
thema, geschilderd door de beroemde schilder Dionysos en zijn beide zonen
(1502-1503).
Het meest karakteristiek voor de Russiese Madonna is de Eleousa, de meelijdende
Maria, die het Kind tegen zich aan drukt. Evenals in Griekenland vindt men dit type,
wanneer de verhouding tussen Moeder en Kind nog iets realistieser is voorgesteld,
ook wel vermeld onder de naam van Glykophilousa, d.i. de kussende Madonna. In
Rusland noemt men de Eleousa de Oumilenje, de Madonna der vertedering; de
droefgeestige en melankolieke innigheid dezer Madonna's ontroert de beschouwer
op zeer biezondere wijze.
Er zijn verschillende bewijzen1) dat het type der ‘Oumilenje’ aan 't eind van de
11e eeuw ontstaan is. In de beroemde Madonna van Wladimir (afb. 2) leerden we
reeds een fraai exemplaar kennen, dat niettegenstaande latere restauraties tot deze
tijd terug gaat. Met enkele voorbeelden zullen wij aantonen hoe dit type der Madonna
in de volgende eeuwen steeds Russieser van stijl is geworden. Wij beelden daartoe
af een icoon uit het Russiese Museum in Leningrad (afb. 10) en een uit de collectie
Ostrouchov (afb. 11). Vergelijkt men deze fraaie kunstwerken ongeveer uit het begin
van de 15e eeuw met de Madonna van Wladimir, dan zien we hoe alle vormen vlakker
zijn geworden, hoe de lijnen strakker zijn getrokken en ornamentaler zijn opgevat
en hoe de stemming nog abstrakter is.
Men zou deze reeks gemakkelik kunnen vermeerderen. Wanneer men deze echt
Russiese typen kent en er de schoonheid van voelt, dan ziet men ook onmiddelik de
Europese invloed in iconen als de Madonna door Simon Uschakov (1662) en nog
sterker in de z.g.n. Wladimirskaja, eveneens uit de 17e eeuw (Museum te Parma,
afb. 12).
Al bevatten dergelijke kunstwerken nog zeer veel schoons, toch zijn ze niet op
een lijn te stellen met de subtiele kunst der Madonna uit de collectie Ostrouchov.
De aard van dit artikel gedoogt niet langer stil te staan bij deze Russiese
kunstwerken, die ons om hun schoonheid en kracht van expressie lief zijn. Besproken
zijn ze hier slechts om aan te tonen dat de Byzantijnse kunst nog voortleeft en dat in
de Madonna's der Grieks-Katholieke landen de opvatting nog bewaard is die de
kunstenaars uit de eerste eeuwen van het Kristendom gehad hebben van de Moeder
van Kristus.

1) Wulff, Denkmäler d. Ikonenmalerei, p. 262.
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Voor Njoesja
door W. Zwikker
Nog hing de warme middag in mijn kamer
Met zware geur van bloemen uit de tuin Maar buiten zweefde koeler schemer nader:
Een ritseling langs dichte bladerkruin.
Mijn hoofd was loom en ongeschikt tot werken.
Toen ben ik van mijn tafel opgestaan,
Gelokt door onbestemde- en zoekende geluiden
En mijm'rend voor het open raam gegaan.
En, in gedachten, heb ik stil beluisterd
Het neurjend loof van esch en beukelaar Zoo langzaam viel de donk're avond open
Als zoete val van pas ontbonden haar.
En met de schemer ben jij mee gekomen
Heel even lichtend voor de groene poort.
- Ik voelde 't tasten van je kleine handen
En heb het aad'men van je mond gehoord. Jij zag me niet; bent langzaam doorgeloopen,
Verliefd de armen in de lauwe lucht.
En, overrijk, heb jij je uitgegeven
Der koelte tastend vingerloos gerucht.
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Ik wilde roepen, maar mijn stem was drooger
Dan asch. En toen ik overboog
Brak tappelings het zweet mij uit de leden.
Een zeere druk verduisterde mijn oog.
Jij ging in feest naar 't roode bosch der rozen
En knielde neer, en sneed er één voor één,
Bedachtzaam speurend door geloken oogen
De zwoele bloemen tot een keur bijeen.
En roepen wilde ik nóg; maar waar ik leunde
Reten mijn nagels slechts het schale hout.
En 't schamper dringen van mijn sterker willen
Heeft des te rauwer eigen keel benauwd.
Want voor mijn bloed zichzelve had herwonnen
Was jij de weg met lichte voet gegaan. Slechts uit de schemer voor mijn bange ooren
Begon een jonge merel zacht te slaan.
Hoe lang ik stond? Ik heb het nooit geweten.
Toen ik ontwaakte was het diepe nacht.
Maar in mij was een trage pijn geboren
Wel even wonderlijk als onverwacht.
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‘Droeve jeugd’
door Siegfried E. van Praag
III
DIE gebeurtenis heeft als 't ware onze vijandschap officieel gemaakt. Er waren twee
partijen in 't kasteel: Gaspard en Diane en op de andere zij de kinderen, die me
schuchter deden voelen dat zij mijn kant kozen. Dat mochten ze niet. Gaspard de
Vichy was zoo gruwelijk heerschzuchtig, dat hij wilde dat de zijnen z'n antipathieën
deelden. Diane en de kinderen moesten even onvriendelijk tegen me zijn als hij zelf
en wee hem, die het waagde m'n arm te nemen of dicht bij me te gaan zitten. Abel,
die met me uit hetzelfde boek las, zoodat zijn wang de mijne raken moest, werd
zonder opgave van redenen weggesleurd. Geen intimiteit met Mejuffrouw de
Lespinasse. Zij behoort niet tot de familie. Iedereen moet voelen dat zij een vreemde
is.... anders wordt ze verwaand en denkt aan haar rechten. Arme Gaspard. Zijn
schraapzucht kwelde hem zoo dat hij me nooit veilig en zeker genoeg onterfd waande.
En zoo liep ik buiten de officieele lesuren alleen door het kasteel en het domein,
gekwetst, gegriefd, trotsch, te recht, te statig voor m'n leeftijd en lette iedere
beleediging op. Mijn gevoeligheid, die mijn beul is en m'n eenige trots, werd
ondragelijk verfijnd. In plaats van af te slijten werkte ze op steeds kleiner prikkels.
Iederen dag liep ik rond in het besef van alle kwetsuren die m'n eer geleden had; m'n
scherpe herinnering onthield me de weldaad der vergetelheid.
Zoo ging het voort tot de dag kwam, die mijn lot een groote, een schier beslissende
wending geven zou. Weinig vermoedde ik het. Gaspard had aan den middagmaaltijd
een brief ontvouwd, waarvan hij enkele zinnen voorlas. Het was een brief uit Parijs,
van zijn zuster Madame du Deffand. De oude markiezin kondigde haar bezoek aan.
Ze wilde haar neefjes in de provincie eens ontmoeten en verlangde zóó naar haar
familie, dat zij, die in tien jaren Parijs niet had verlaten, dien grooten tocht nu nog
ondernemen ging vóór het te laat zou zijn. Zij wilde ook eens de voldoening hebben
een overwinning op zichzelf te bevechten.
‘Marie wordt op haar oude dag nog familieziek’, zei schamper Gaspard. ‘De eerste
maal dat ze me de eer aandoet me op m'n eigen goed tot last te zijn. Ze schrijft dat
haar oogen hoe langer hoe slechter worden. De doktoren zijn bang dat het licht er
weleens heelemaal uit zou kunnen wijken. 't Spijt me voor haar. Enfin, ze hoort nog
goed. Nu kan ze tenminste nog wat op de wóórden van anderen aanmerken. Dat
bezoek zal ik maar op haar erfenis afschrijven. Er is niets aan te doen. Jullie moeten
tante Marie hartelijk ontvangen. En als jij je niet goed gedraagt’, hij wendde zich tot
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Alexandre, ‘sluit ik je veertien dagen in de kelder op. Denk er aan, Abel, altijd heel
voorkomend voor je tante te zijn, je mag haar gerust toonen dat je veel van haar
houdt, een beetje vleierij kan niet schaden. Ja, in de boekjes van Rollin staat 't
anders....’ Hij glimlachte, zei knorrig-vroolijk: ‘'t Kan in je belang zijn. En u, Juffrouw
de Lespinasse, wensch ik iets meer dan uw gewone bescheidenheid toe, u begrijpt
me?’
Vichy-Champrond, dat grimmige oude kasteel, werd nu in staat van ontvangst
gebracht. ‘Marie is een verwende oude Parisienne en, zoo'n godloochenaarster als
zij is, zij wreekt de zonden der vaderen tot op de kindskinderen.’ Gaspard, een echte
Vichy, kon kwaadaardig spotten en was geestig. Door zijn spot trok hij me ondanks
me zelf aan. Hij zelf wilde er bij aanwezig zijn, toen er een slaapkamer voor zijn
zuster werd ingericht. Moderne meubelen, die over verschillende vertrekken verspreid
stonden, bracht men bij elkaar. ‘Een echt Parijsch nestje moet het worden, mollig,
donzig. Ze zal er lief over de goede broer en de charmante familie kunnen droomen.
Leg vooral papier op 'r nachtkastje en pen en inkt. Ik zou wel een notaris willen
meenemen. En dan na een weldadig dutje, een vriendelijk testament.’ Hij wilde overal
bij zijn, die strenge vrek, die Harpagon, die uit geldzucht een Tartuffe werd en hij
was veel aardiger en innemender dan gewoonlijk, in het vooruitzicht dat hij een
goeden slag ging slaan. Hij onderhield zich met het heele personeel, onderzocht hun
plunje, wees ze uitdrukkelijk op hun taak en stelde zijn hulp-rentmeester tot Madame
du Deffand's particulier secretaris en kamerdienaar aan. Vroolijk liep hij rond en
wreef zich in de handen. De kinderen renden zenuwachtig blij van 't eene vertrek
naar 't andere, speelden krijgertje in de gangen, stormden trappen op en af. Diane zat
aan haar werktafel en borduurde. Ze keek minder onderworpen en vroolijker dan
anders van haar werk op.
Gaspard en Abel, de oudste zoon, die de tante verteederen moest, reden haar in
het statierijtuig van Vichy-Champrond tegemoet, tot Roanne, waar zij zou aankomen
met de koets die haar vriendin, de Hertogin du Luxembourg haar geleend had. Het
slot van Vichy bleef in spanning achter. En uw dienares trippelde ongeduldig als een
jong paard over het terras - want ik was heel nieuwsgierig om Marie du Deffand te
ontmoeten. 't Zou m'n eerste ontmoeting met Parijs zijn. Iedereen wist dat de marquise
een vrouw was die heel Parijs kende, een vrouw die zelf bureau d'esprit hield. Wat
al namen van groote mannen, wier werken mijn jeugdige geestdrift hadden gewekt,
omstraalden de glorie van Madame du Deffand. Zij stond in briefwisseling met
Mijnheer de Voltaire, men zei dat d'Alembert haar vriend was, de ministers van
Frankrijk, Choiseul en Richelieu, waren haar jeugdmakkers en met de bons mots van
Marie de Vichy speelden de Parijsche salons kaatsspel. Wat een afwisseling, wat
een ongewone ontmoeting, wat een schoon geschenk van 't lot. Ik zou kennis maken
met een ‘reine de Paris’. En ik
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was zoo blij en zoo dom dat ik vergat maar Mademoiselle de Lespinasse te zijn.
Daar kwamen ze binnen, in de lange groote zaal, waarin de meubelen met hun hooge
houten ruggen, die nog uit den tijd van Lodewijk den dertienden stamden, zelf zoo
plechtig waren als oude lakeien. Gaspard, werkelijk of hij kersversch uit Parijs kwam,
petit-maître van zijn witte kousen en zijn roze-zijden broek tot zijn teere jabot en
zijn versch gepoederde pruik, glimlachte zoo innemend vriendelijk als ik het niet
van hem kende. Ik was zoo verwonderd over m'n zwager dat ik hem het eerst zag en
toen pas m'n aandacht schonk aan Madame du Deffand. Haar arm lag op dien van
Gaspard. Haar andere hand steunde op een stokje. Een zwarte mantilla dekte haar
grijze hoofd, krullig haar speelde om 't oude gerimpelde gezicht. Ik keek in Marie
du Deffand's oogen, die me goedig leken en heel nieuwsgierig. Menschen die arm
van ziel zijn maken een eersten indruk waarop men vertrouwen mag. Maar Madame
du Deffand had als 't ware meerdere gezichten, ze was niet eenvoudig. Ik voelde me
onmiddellijk tot die oude dame aangetrokken. Geest zoekt geest. Ik zou graag naar
haar toegeloopen zijn, haar gekust hebben, en haar heel vertrouwelijk hebben willen
zeggen dat ik al verliefd was op haar naam en dat ze me nu heel veel moest vertellen
van Parijs en van het hof en van Voltaire en Jean Jacques en Grimm en Madame d'
Epinay en Diderot. Of de hertog van Richelieu werkelijk zoo'n onbarmhartige Don
Juan was en of ze zelf zijn vriendin Madame de la Popelinière kende. Er vlogen
allerlei kinderachtige vragen door m'n hoofd. Ik denk dat Madame du Deffand ook
in mijn oogen las dat ik net zoo nieuwsgierig was als zij zelve; ze merkte dat ik haar
veel te vragen en veel te vertellen had, zooals ze daar zelf behoefte aan voelde. Ik
overdrijf niet, m'n beste Mora. Bij den eersten blik dien we wisselden, wisten we dat
we naar elkaar toe moesten gaan en dat we heel veel met elkaar te bespreken hadden.
Dat is ware sympathie. Maar die heeft meestal al gebloeid voor menschen elkaar
ontmoet hebben. Dat hatelijke ‘van hooren zeggen’ kan toch ook z'n waarde hebben.
Gaspard hield me ondertusschen in bedwang en ik was reeds een jonge dame
geworden die haar plaats kende. Madame du Deffand omhelsde haar lieve nicht
Diane, en haar neefje Alexandre. Gaspard stond achter haar als een gardist, en achter
Gaspard hield verlegen m'n lieve Abel wacht, bekoorlijk in zijn onschuldige, zachte
jongetjes-gehoorzaamheid. ‘En dat is onze huisgenoote, over wie ik je gesproken
heb en die de bengels 't een en ander bij brengt. Mademoiselle de Lespinasse - mijn
zuster Madame du Deffand.’ Ik maakte m'n diepste révérence, tusschen m'n voet en
m'n hoofd boog m'n lichaam in halven cirkel en ik kuste eerbiedig het kleine, smalle,
ondeugende handje van Marie du Deffand. Daarna trok ik me terug en ging bij 't
venster zitten. Ik was blij, ik zou willen zingen, ik
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voelde me in 't geheel niet vernederd, want iets heel vroolijks in den blik van de oude
dame had me gezegd dat zij aan dat spel maar voor den vorm meedeed, en dat ze 't
een even grappige comedie vond als ik zelf. Dat was een ervaren vrouw, een vrouw
die de menschen doorzag, niet alleen mij, maar de anderen. Ik zat op mijn stoeltje
bij 't kozijn en wachtte kalm het oogenblik af, dat de oude dame en ik tot elkaar
zouden gaan en het natuurlijke gesprek zou beginnen, waar we beiden op wachtten.
‘Verveling is de ziekte van de eeuw.’ Heel dikwijls heeft de markiezin du Deffand
dit in latere jaren tot me gezegd. En werkelijk, ik heb vrouwen en mannen daden van
wanhoop zien doen, ik heb ze slechte en zelfs wel goede handelingen zien verrichten,
uit vrees dat ze anders hun tijd vergapen zouden. Marie du Deffand verveelde zich
en had voor niets grooter angst dan zich te vervelen. Er school dan ook humor in,
dat ze juist uit angst voor verveling naar ons gekomen was, naar het provinciekasteel
aan de Saone, naar een landelijke omgeving waar ze niet gevoelig voor was en vooral
bij Diane, wier saaie burchtvrouwelijke deugdzaamheid de markiezin bewees dat zij
in haar jeugd geen kwade keus gedaan had, toen ze het tegenovergestelde slingerpad
was ingeslagen. De gevaarlijke verveling, die zij als haar privé-vijandin beschouwde,
en die ze in al haar brieven met nog meer woorden gedacht dan Mevrouw de Sévigné
dat haar dochter deed, de verveling, die haar in Parijs beloerde, en op reis was
meegegaan, sloop al dien eersten middag om het hoekje van de deur. Marie du
Deffand en niet kunnen praten! In Parijs praat iedereen om te kunnen denken. De
markiezin moest bijna dag en nacht met woorden de verveling op een afstand houden
en den afgrond van haar pessimisme dempen. Ze was opgestaan en liep met langzame
passen op 't raam toe. Toen ze me aansprak, schrok ik. ‘Nu moest u me eens naar
m'n vertrek brengen, juffrouw de Lespinasse. Ik ga een uurtje rusten.’ O, die Vichy's.
Gaspard had haar een kamerdienaar aangewezen en Diane verboden de tante alleen
te laten. Ze deed toch wat ze wilde, net als haar broer, brak door waar ze 't een geschikt
punt vond en was zoo slim dat niemand in staat was haar te verhinderen overal en
in alles zich zelf te zijn. Die mejuffrouw de Lespinasse, 't kon zijn dat ze zich vergiste,
leek haar een persoontje die haar bezig zou kunnen houden, zij zou Mademoiselle
Julie zoo lang dat haar lustte tot haar beschikking nemen. Ze stak haar arm
vertrouwelijk onder den mijnen en ik bracht de markiezin naar haar kamer. Ze had
Mademoiselle Devreux, haar kamermeisje, meegebracht, die haar schoenen uittrok
en een fauteuil dicht bij 't bed schoof. Een lamp werd opgestoken. Zacht licht
schemerde vriendelijk-innig over de meubelen van de kamers. Hun kromme beentjes
leken op die van oude Parijsche heeren, die toch nog willen dansen. Marie du Deffand
lichtte haar mantilla van 't haar en bijna glimlachend keken we elkaar aan. Ik dacht
aan een jonge
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marquise de Vichy, wier wat spitse, naar boven loopende Japansche oogen, spottend
heel wat mannen gelukkig en daarna ongelukkig hadden gemaakt. Die smalle oogen
in het smalle gezicht waren toch niet ongevoelig, misschien wat dikwijls teleurgesteld.
‘Neem een stoel, Mejuffrouw. Joséphine, je kunt ons alleen laten.’ Op een smalleren
stoel zat ik tegenover de oude markiezin, die m'n hand nam en me lachend aankeek.
‘En hoe bevalt 't op Vichy-Champrond, m'n lieve meid?’ Uit die woorden moest ik
begrijpen, dat Madame du Deffand alles van mijn afkomst wist en dat we tegenover
elkaar geen bestudeerde houding hoefden aan te nemen. ‘Je zal wel veel last van
Gaspard hebben, is 't niet? Ik ken m'n broer, als jongen was hij al een tyran. Jammer
voor hem dat we wat dat betreft zoo veel op elkaar leken. Vier koppige ezels....’
‘Och, Mevrouw, soms voel ik me weleens verdrietig. Maar dan zeg ik tot me zelf
dat ik veel ongelukkiger zou zijn, wanneer ik hier weg ging. Abel en de kleine
Alexandre zijn heel lief voor me. Van Gaspard houd ik soms ook. Ik denk weleens
dat ik al van menschen houd omdat ik bekend met ze ben, ze zoo dikwijls gezien
heb. Ik geloof eigenlijk dat met liefde en vriendelijkheid iedereen te veroveren is,
vindt u dat ook niet, mevrouw? ....’ De oude dame stond op en ze kuste m'n voorhoofd.
‘Ik vind dat jij me bevalt, Julie, ik ben blij te merken dat je natuurlijk bent en zegt
wat je op 't hart hebt. Je hebt niet zoo'n ongelijk. Maar er zijn weinig menschen die
zooveel liefde hebben dat ze de slechtheid van een slecht mensch verdragen en er
zijn er nog minder die een ijdel mensch z'n ijdelheid niet kwalijk nemen. Ik denk dat
het voor een meisje als jij bent niet prettig moet zijn in zoo'n provincienest te wonen.
Je treft hier natuurlijk nooit menschen met wie je eens kan spreken. Tegenwoordig
wordt er wel erg met de natuur gedweept, maar ik geloof toch dat bergen en boomen
nog niet hebben leeren spreken.’ ‘Ik lees heel veel, Mevrouw en dan verbeeld ik me
dat ik met de schrijver in gesprek ben. In boeken ben je toch samen met de
intelligentste menschen van de tijd.’ ‘Dat vind ik wat naïef, Julie. In boeken ben je
samen met de verstandigste dingen, die domme menschen uit zichzelf hebben
opgevischt. Misschien ben je een gelukkig kind, Julie, dat je niet in Parijs woont.
Hier is 't zoo'n beetje het land van de illusies, merk ik, en in Parijs van de désillusies.
Vertel me maar eens van welke schrijvers je zooveel houdt.’ ‘Van Rousseau,
Mevrouw, en van Prévost en vooral van Richardson. Ik heb Clarisse Harlowe al voor
de vijfde maal gelezen.’ Marie du Deffand was teleurgesteld. Ze verlangde naar
verwondering en toch was zij onaangenaam getroffen dat ik niet in alles op haar leek.
- ‘Nee kind, dan moet er nog veel aan je smaak vervormd worden. Richardson is plat
en vervelend. Ik houd niet van schrijvers die me over meubelen, over stomme
bedienden en sentimenteele dienstmeisjes spreken. Ik neem 't Clarisse kwalijk dat
ze Lovelace zoo lang heeft laten wachten en Lovelace zelf had ook wel een beetje
flinker kunnen zijn.
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Ze hadden elkaar wat eerder moeten liefhebben en mij niet zooveel vervelende uren
bezorgen. Ten slotte doet Richardson geen kwaad, maar Rousseau is een kwaadaardige
geëxalteerde idioot en een ijdeltuit die met z'n lompen pronkt. Ik kan dat niet velen.
Ik geloof dat de menschen van tegenwoordig hun goede smaak kwijt raken, en ook
hun gezond verstand. En dat is erger. Ik vraag me af, wat blijft er over? Gevoel
hebben ze nooit gehad. Niet in mijn tijd en niet nu. Tegenwoordig babbelt iedereen
over “gevoel”. Maar gevoel wordt niet uit boekjes geboren. Richardson en die gek
van een Jean Jacques maken alleen huilebalken van de menschen. Ellendige mode.
't Spijt me dat jij hier in de provincie er ook door bent aangetast.’ ‘Ik zou niet gewild
hebben dat Clarisse ook maar een bladzijde kleiner was geweest. Je komt door
Richardson zoo dicht bij de menschen, je hoort hun hart kloppen....’ ‘Kom, kom
jonge dame, niet zoo geëxalteerd, daar houd ik niet van. Ik geloof dat je van m'n
oude vriend Voltaire nog heel wat kan leeren.’ ‘Maar ik hóúd van Voltaire, Mevrouw.
Vertelt u me maar veel van hem!’ ‘Hij is de eenige man in Frankrijk die nog schrijven
kan en hij heeft geen hart, behalve in zijn boeken. Daar spreken we nog wel eens
over.’ De markiezin ging rusten en ik verliet het vertrek. Ik voelde me verdrietig
omdat Madame du Deffand niet van mijn geliefkoosde schrijvers hield en het
onaangenaam scheen te vinden dat ik anders dacht dan zij. Zij had me wel gezegd
dat ze mijn natuurlijkheid waardeerde. Maar ik deed toch beter niet algeheel natuurlijk
te zijn.
Men is geneigd te denken dat met iéts nieuws alles nieuw wordt. Nu Madame du
Deffand me van meet af aan als een gelijke had behandeld, vergat ik de verhouding
waarin ik leefde en kinderlijk-luchthartig leek het me vanzelfsprekend, dat ik tijdens
haar verblijf op Vichy-Champrond als Gaspard's schoonzuster in 't gezelschap zou
worden opgenomen. De ontgoocheling liet niet op zich wachten. Toen de oude
bediende, die aan 't hoofd van het personeel stond, kwam aankondigen dat het diner
weldra zou binnengebracht worden, keek Gaspard me op zijn strakke kille wijze aan,
met den blik waarmee een vorst onderdanen zijn ongenade doet weten en hen verbant.
‘Juffrouw de Lespinasse wil wel in de schoolkamer eten met Alexandre. Abel, als
oudste, zit met ons aan.’ 't Waren toch eenvoudige woorden, maar allen die in de
zaal waren, voelden de draagkracht ervan en bogen onder hun zwaarte. Ik berustte.
Marie du Deffand's kleine oogen werden nog ironischer en een weinig verwonderd.
Verwonderd dat het zoo ver kon komen. En met haar oude, wijze hoofd schudde ze
bijna onmerkbaar ‘nee’. Die zoo heel lang gevoelte stilte duurde kort. De opstand
der kinderen brak los. Wie neemt dat gewichtig, de opstand der kinderen! En toch
is dát het oogenblik dat het groote oordeel brengt. Ieder mensch wordt dan een
historisch persoon en de tijd beoordeelt het verleden. Langzaam was
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Abel's gezicht betrokken, zoo zichtbaar als bij een baby zag ik 't verdriet door hem
trekken, overstroomend water over het land. Toen huilde hij, heel langzaam. Hij liep
op Diane toe en vroeg of hij niet met tante Julie en Alexandre in de schoolzaal mocht
eten, hij was nog te klein om alleen te zijn met die groote menschen. Gaspard's
wenkbrauwen puntten op en trokken neer: ‘Er wordt hier niets gevraagd. Je moest
je schamen, Abel, dat je nog een kind wilt zijn. Wat moet tante Marie van een Vichy
denken, die niet zonder zijn kinderjuffrouw eten kan.’ En Abel, wien het zoo moeilijk
viel in respect voor zijn vader te kort te schieten, riep toen met een hartstocht, die
pijnlijk klonk uit dien lieven kindermond: ‘U mag tante Julie geen kinderjuffrouw
noemen. Ze is moeders zuster.’ Gaspard greep hem bij de kraag. ‘Hij moet in 't cachot.
Vergeef me, Marie, dat mijn kinderen zoo slecht opgevoed zijn, dat ze scènes maken
waar jij bij bent.’ Hij hield nog steeds Abel vast, zijn groote hand om 't teere
kinderhalsje gekneld, toen hij het plots uitschreeuwde van pijn. Alexandre, die bij
de deur stond en zwijgend het tooneel had aangezien met dien loerenden,
onheilspellenden dierenblik, die me zoo dikwijls angstig maakte, was op zijn vader
toegeslopen en beet hem in de hand, als een gluiperige vos. Nog voor Gaspard den
jongen met zijn vuist had neergeslagen, riep ik buiten mezelf: ‘Genade voor
Alexandre, Gaspard.’ Maar prachtig hield Gaspard zich in bedwang. Hij mat me
weer op zijn vernederende wijze en zei: ‘Ik zal het product van uw
opvoedingsmethode voorloopig niet aanraken, Mejuffrouw de Lespinasse. Het lijkt
me beter dat u nu maar boven gaat. Er zijn onverkwikkelijke familietafereelen waar
men als buitenstaander niet bij moet zijn, in 't belang van beide partijen.’ ‘Als ik wat
zeggen mag, dan zou ik Abel maar vergiffenis schenken en 't nog maar goed vinden
dat hij met ons mee eet’, zei zachtjes Madame du Deffand, die met evenveel
belangstelling als afkeuring al die woorden had gehoord. ‘Misschien wil J u l i e
Alexandre dan tot rede brengen en als hij berouw heeft, wil Vader ter eere van zijn
oude zuster zijn straf kwijtschelden, al komt het hem terdege toe.’ ‘Kom Alexandre,
we gaan.’ Ik nam de hand van het kind, dat hijgend ademde, als een moegedraafde
hond.
Zwijgend zat ik tegenover Alexandre in de schoolkamer, en in verontwaardiging
vervolgde ik een gesprek met mijn familie, dat ik in waarheid niet had mogen voeren.
Alexandre had zijn armen over de tafel gevouwen. Hij keek me niet aan en ik staarde
op zijn wild, ongekamd haar. Ik kon niet helpen dat ik een dier van het bosch in hem
zag. Nu zag hij me aan, zijn oogen waren groen, scherp en liefdeloos. Ik had op
moeten staan, naar hem toegaan en hem in m'n armen nemen, nog was het oogenblik
niet vervlogen, dat die ziel te ontdooien ware. Maar ik voelde angst voor Alexandre,
ik had afschuw van hem als de anderen. En het oogenblik ging voorbij. Voor goed
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moest die ziel hard worden. Alexandre zou niet meer in menschen gelooven. Niets
zeiden we tot elkaar en toch voelde die booze jongen wat ik dacht en ik merkte, met
van verdriet gesmoorde keel, geslagen met liefdes-onmacht, dat hij wist wat ik voelde.
Ik had hem een kwartier geleden nog kunnen verdedigen tegen een hardvochtigen
vader. En nu.... Ik kon Gaspard geen gelijk geven, maar een onbedwingbare sympathie
in mij ging uit naar den sterken man daar beneden, die me altijd kwelde en het kind
liet ik in den steek. Gaspard was een man van orde, hij had zijn plaats temidden van
de anderen en dit kind misstond. In stilte heulde ik met den vader, dien ik ongelijk
gaf. Misschien omdat hij mooi, sterk, ordelijk was.... O, mijn God, ik zal nooit in
beslistheid kunnen kiezen. Hoe heb ik later niet gehouden, met heel m'n ziel van Jean
Jacques Rousseau, en toch was er iets in me dat hem niet duldde, juist omdat hij een
samenhang brak en in m'n diepste denken trok ik den sierlijken Voltaire voor bij den
beer van Genève, die gekomen is om ons allen te verlossen. Het Kajinskind hief plots
het hoofd in de hoogte z'n oogen vonkten me tegen. ‘Ik haat ze, ik haat ze allemaal.
Vader, Moeder, Abel en jou 't meest, Julie de Lespinasse.’ ‘Alexandre, zeg dat niet.’
Ik was mijn liefdesonmacht kwijt, wierp me voor het kind op de knieën. Maar hij
trapte me tegen de borst en voor ik hem tegen kon houden was hij de kamer
uitgeloopen.
Den volgenden dag heerschte er groote opwinding op het Vichy-Champrond-slot.
Alexandre Mariette was nergens te vinden, niet in het kasteel, dat van zolders tot
kelders doorzocht werd en niet in de tuinen. Toen Alexandre den eersten dag na zijn
vlucht niet gevonden werd, dempte Gaspard met geweld den opstand der gemoederen.
Diane, de wanhopige moeder, mocht niet schreien en niet klagen, allen moesten doen
alsof er niets gebeurd was, want het verblijf van Marie du Deffand mocht vooral niet
verstoord worden. De oude erflaatster moest overal een aangename stemming
aantreffen. Ongerustheid kan men echter niet gewelddadig dempen. Aan de ontbijttafel
barstte Abel, dat gevoelige kind, die den een na den ander aanstaarde en door de
gewilde gemoedelijkheid gemarteld werd, in tranen uit. Toen kon ook Diane de hare
niet meer inhouden. Madame du Deffand stond op en legde haar arm om dien van
Diane. ‘Niet zoo huilen, kind, dat komt wel terecht. De bengel zullen we spoedig
genoeg vinden. Maar er moet gezocht worden. Er gebeurt ook niets. Ik geloof dat
Gaspard zich voor mij geneert. Je moest niet eens aan tafel zitten, Gaspard. Ga met
je bedienden de buurt afzoeken. We krijgen pas rust wanneer Alexandre terug is.
Dan blijf ik nog een paar dagen om samen met jullie de terugkeer van de verloren
zoon te vieren. Menschen moeten nooit doen of er niets gebeurd is, als er wel wat is
voorgevallen. Dat maakt niets beter en veel erger, Gaspard. En jij moet ook eens
gaan zoeken, Julie. Alexandre houdt veel van je en je
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kent zijn gewoonten.’ ‘Juffrouw de Lespinasse is alleen in staat kinderen te bedérven.
Ik stel haar alleen verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Uw plicht was het geweest
het kind te bewaken. U zult uw verantwoording te dragen hebben.’ Toen kon ik me
niet meer bedwingen. - ‘Ik ben niet verantwoordelijk. Jìj bent 't Gaspard. Jij hebt 't
kind altijd hard behandeld en beleedigd. Je beleedigt iedereen die geen slaaf van je
wil zijn. En als er dan een ongeluk gebeurt, geef je een ander de schuld. Dat is niet
mannelijk. Het kind zal hier niet meer terug willen komen, omdat er toch geen liefde
voor hem te vinden is.’ Ik stond tegenover Gaspard aan de andere zijde van de tafel.
De atmosfeer trilde. M'n lichaam beefde. Met groote angstoogen keken Abel en
Diane me aan. En Marie du Deffand glimlachte, knikte nu even van ja, en steunde
me met een goedkeuring die ik voelde, ondanks m'n opwinding. ‘U hebt dit vertrek
te verlaten en u kunt in uw kamer blijven tot ik u verlof geef weer te verschijnen, al
duurt het een maand, begrepen....’ ‘Wie geeft je 't recht me te bevelen, Gaspard, ik
ben geen onmondige, ik ben je hoorige niet, ik verlaat nog vandaag een huis waar
ik niet hoor.’ ‘Jij verlaat niets, je doet wat ik je beveel. Ga.... onmiddellijk!’ Gaspard's
uitgestrekte arm wees naar de deur. En nog eenmaal boog ik voor een macht die ik
niet kende. Madame du Deffand had me aangekeken, me haar sympathie gegeven,
me gezegd dat ik niet kinderachtig moest zijn, dat alles toch goed zou komen.... in
één blik had ze me dat verteld. En plotseling nam ik al haar oude, doorleefde wijsheid
over en ging naar m'n kamer, zooals Gaspard dat wenschte.
Toen ik als een gevangene in mijn kamer zat, vroeg ik me af, hoe ik verder leven
zou. Ik moest het huis verlaten, mijn laffe genegenheid voor mijn kweller overwinnen.
Na de beleedigingen die ik had moeten ondergaan, blijft men niet. Ik mocht me niet
door mijn angst laten weerhouden onder de menschen te gaan, al moest ik, een
d'Albon, als femme de chambre m'n brood verdienen. En ook het klooster bleef me
toch. Mijn moeder had me het klooster als toevluchtsoord aangewezen, wanneer het
leven me verstooten zou. Ik kende de testamentaire clausules uit mijn hoofd, waarin
me een som van zesduizend livres beloofd werd wanneer ik me daar terug zou trekken.
Maar ik was jong, en het leven dat me beangst maakte trok me toch zoo aan. De
wereld waaruit Marie du Deffand gekomen was! Hoe zou ik m'n weetgierigheid
kunnen stillen in een klooster. Ik kon het leven toch niet opgeven nog voor ik veel
menschen had leeren kennen en vrienden had gekregen. Ik verlangde naar vriendschap,
naar menschen die ik zou mogen begrijpen, die me in hun leven zouden opnemen.
Het klooster schonk rust, veiligheid en waardigheid. Het zou uit zijn met de
vernederingen die ik me sinds Moeders dood had moeten laten welgevallen. Gaspard
en ook Diane, die lijdelijk toezag, hadden me op een schandelijke manier geëxploi-
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teerd, ze hadden m'n meisjesjaren bedorven door me met werk te overladen, me voor
m'n tijd ernstig gemaakt door me plichten op te leggen die ik niet vrijwillig gekozen
had, me de voldoening niet gegund van een gratievolle dienstvaardigheid, omdat
alles plicht en dwang geworden was. Gaspard had me tot nooit te delgen dankbaarheid
veroordeeld. Het was nu tijd om voorgoed de banden met de d'Albons te verbreken.
Camille en Diane hadden hun eigen zuster in den steek gelaten, me als een arme aan
den weg laten staan. Lang wacht men op hulp, maar eenmaal loopt men door.
Toen kwam Madame du Deffand me in mijn verlatenheid opzoeken. In haar slecht
ziende oogen merkte ik een malicieus triomfje. De oude dame kon zich alles
veroorloven, ook de ban verbreken die Gaspard op zijn huisgenoote had gelegd. O,
ze wist zoo goed dat er rondom haar een groote comedie werd gespeeld. Wanneer
Gaspard slim was, Marie was het dubbel. Gaarne deed ze aan de comedie der familie
welwillendheid mede. Is dat niet het makkelijkst voor een oude vrouw, die zich
ongaarne tegenover andere menschen plaatst? Is 't ook niet het sierlijkst? ‘Luister,
lief kind, er is in heel Parijs geen vrouw die zooveel van waarheid en natuurlijkheid
houdt als Marie du Deffand. Maar die reserveer ik voor m'n naaste omgeving. Daar
moeten de menschen het mij makkelijk maken. Daar duld ik niet de kleinste leugen.
Buiten het huis is het voor iedereen het verstandigst en het comfortabelst om steeds
de anderen ter wille te zijn. Wanneer dat te moeilijk valt, raad ik m'n vrienden aan
net als ik te doen en zoo weinig mogelijk de eigen kamer te verlaten. Je bent een
dom kind, Julie, dommer dan ik dacht. Waartoe dient het, zoo tegen Gaspard op te
treden. Persoonlijk heb je er mij een plezier mee gedaan. Je hebt mij een goed half
uurtje bezorgd. Ik hoor graag hoe een jong, frisch meisje de booze waarheid zegt.
Gaspard verdient het.’ Madame du Deffand's wijze van spreken oefende een gezonden,
bedarenden invloed op me uit. ‘Ik houd 't hier niet langer uit, Mevrouw, ik heb
jarenlang veel vernederingen verdragen; nu ga ik weg. Ik denk dat ik me in een
klooster terugtrek. Ik wil er nog m'n broer Camille over raadplegen.’ Marie du Deffand
lachte me toe. ‘Niet doen, Julie, daar heb jij geen oogen voor en te veel geest. Dat
zou ik erg jammer vinden. Jij bent een geëxalteerd, dom kind, al weet je veel te veel
uit de boeken. Wanneer je goed geleid wordt, kan er een heel geschikte vrouw uit je
groeien. Je zult dan later niet meer begrijpen dat je in de tijd waarin wij leven er aan
gedacht hebt in een klooster te gaan. We leven aan de rand van de verveling, m'n
kind; als je vluchten wilt, kruipt men toch niet naar 't hart van de verveling. En hoe
staat het met je religieuze gevoelens? Maar zoo, zoo, hè? Te veel Voltaire gelezen
en van Diderot gehoord. God en de heiligen hebben het moeilijk tegenwoordig. Bij
zooveel uitdagingen kan God zich niet stil houden, en als hij 't toch doet, als hij op
niets ingaat, en Helvetius en Diderot en de heele encyclopaedisten-kliek maar laat
beweren, komt 't
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zijn crediet niet ten goede. Hij zal zelf moeten ingrijpen, onze lieve Heer. Want op
aarde heeft hij op 't oogenblik niets bruikbaars onder z'n soldaatjes. Fréron en de
Jezuïeten van Prévoux compromitteeren zijne hemelsche heiligheid.’
De markiezin sloot de oogen. Haar magere oude en nog galante handjes bewogen
als vlindervleugelkens, doorliepen een rozenkrans van gedachten. ‘Luister Julie, ik
ken je pas kort. Ik houd er niet van menschen te vleien. Ik durf ook niet veel goeds
van menschen te denken en te zeggen omdat ze zoo verschrikkelijk tegenvallen.
Maar enfin, tot nu toe beval je me, beval je me heel erg. Vooral sinds die oorlog met
Gaspard. Ik word oud. Wat erger is, ik word blind. Mijn God, ik heb al de geleerde
kwakzalvers van Parijs geconsulteerd. Ze vertellen me, wat ik zelf iedere dag voel,
dat ik blind word. Dat maakt me teeder, m'n eigen hulpbehoevendheid maakt me
teeder. Ik houd er niet van me zelf te bedriegen. Daarom heb ik zelfs weer
familiegevoelens gekregen en ben Gaspard gaan opzoeken en m'n nicht en de neefjes.
M'n heele leven heb ik hem verfoeilijk gevonden en nu ben ik naar 'm toegegaan,
om de desillusie te halen waar ik van tevoren op gerekend heb. 't Is afschuwelijk zoo
op anderen te zijn aangewezen als ik 't ben. Maar af te wenden is 't niet. Nu ik nog
een beetje zien kan, wil ik de tijd gebruiken om een remplaçante voor m'n oogen te
zoeken. Dat moet iemand zijn die hart heeft en verstand. Maar vooral een mensch
met hart. Mijn heele leven heb ik vrienden gezocht die geest hadden. In mijn ongeluk
hebben ze me dan ook wel met geest getroost. Montesquieu heeft me geschreven dat
er veel menschen met goede oogen in Parijs rondloopen, die minder zien dan ik, en
Voltaire, o, hij is altijd charmant en galant, bericht me dat zijn oogen vochtig zijn
geworden toen hij hoorde wat de mijne ging overkomen. Lief, hè....? Ik zou een
persoon bij me willen hebben, die me wat voor kon lezen, me gezelschap zou houden,
m'n nukken verdragen en daarbij nog hart voor me zou hebben. Wat dunkt jou ervan,
Julie? Zou je met mij naar Parijs willen gaan? Natuurlijk op voet van gelijke. Niet
die comédie de la subalterne die Gaspard zijn schoonzuster laat spelen. Je hebt bij
mij een aangename omgeving, een aardig kamertje, een goede keuken, geen onkosten,
een verzorgde garderobe en een ondragelijke oude vrouw, die après-tout weet dat ze
oud en lastig is en het daarom zoo min mogelijk tracht te zijn. 't Eenige wat een oud
mensch dragelijk maakt. Het is nog maar een vaag voorstel dat ik je doe. Vrijblijvend.
Jij moet er over nadenken, en ik moet je nogeens waarnemen. Ik heb er maar vast
over gesproken, omdat 't denkbeeld bij me is opgekomen. Je weet nu dat 't klooster
niet de eenige uitweg voor je behoeft te zijn. Parijs heeft ook zijn attracties. En als
Parijs je niet bevalt, blijven de kloosters nog bestaan.’
Twee dagen later werd Alexandre Mariette al terug gebracht door een boer, die zijn
hand als een klauw om den nek van den jongen had geslagen.
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Heel toevallig heb ik woorden gehoord, die niet voor mij bestemd waren en die de
menschen van onzen stand te weinig vernemen. Toen ik plotseling Jacques, één van
Gaspard's drie lakeien in gesprek zag met een man, die onzen Alexandre vasthield,
schrok ik zoo, dat ik niet vóór noch achteruit kon gaan. Het drietal schoof een zijlaan
in en weifelend luisterde ik achter de sparreboomen naar de woorden van den boer.
Want ik was angstig voor het terugzien van Alexandre, die geraden had dat ik niet
genoeg van hem hield. ‘Als ik gedurfd had, was ie niet terug gekomen,’ zei de boer.
‘Ik wilde dat jong de nek breken, maar ik heb liever dat z'n eigen vader het doet.’
Jacques, onze oude knecht, grinnikte. De boer lachte ook en z'n lach was een
afschuwelijke wond midden over zijn gezicht. De man had geen leeftijd. Of hij oud
was of jong, ik wist het niet. Door de stammen van de boompjes zag ik z'n gebogen,
krom lichaam. Vochtig-blauw lagen loerende oogen onder verwilderd-harde gele
wenkbrauwen. ‘Ik heb er drie door hem dood’, vervolgde de boer. ‘'k Had geen vreten
voor ze. Ze kregen niks dan natte zemelen. Ze zwollen er van op, de een na den ander.
Toen ze dood waren, zei de dokter dat de boeren zoo stom zijn, ze vreten ook maar
alles. Vichy heeft m'n oogst weggehaald, nu, 't derde jaar al. Omdat ik niet bij hem
ben komen werken.’ De boer spoog uit, toen schudde hij Alexandre Mariette's lichaam
heen en weer als een kat die een rat in den bek heeft en met een duw in den rug gaf
hij hem de vrijheid. De jongen holde weg, maar Jacques was hem vlug na en nam
het kind vast voor hij opnieuw kon ontvluchten. Ik was onthutst van dat tooneel. Wat
een haat koesterde het volk tegen Gaspard. Het boerenvolk leed gruwelijk in onze
dagen. Ik wist het. De heeren stopten hun ooren toe voor de jammerklachten uit de
hutten en namen den haveloozen boeren het laatste wat zij hadden. Zij grepen de
helft van hun oogst en roofden de werkdagen van hun kinderen. D'Argenson, de oude
minister had er in zijn correspondentie over geschreven. Maar toen ik Gaspard over
dat boek sprak, maakte hij er zich met een hooghartigen glimlach van af. Het was
grappig om Jacques Bonhomme te kwellen, een ezeltje dat men aan de ooren trekt.
Ook Madame du Deffand, die ik de woorden van den boer herhaalde, maakte met
haar hand een afwerend gebaar. ‘Je moet je het hoofd niet op hol laten brengen door
allerlei theorieën. Ik weet niet of de boeren van d'Argenson zelf, in Touraine, het
beter hadden dan Gaspard's pachters. Je denkt dat die oude knorrepot zoo'n
boerenvriend was? Nee, om zich op de Pompadour en Machault te wreken, die hem
't ministerie hebben uitgewerkt, heeft hij die correspondance uitgegeven.’ Toen al
verdroot mij het weinige medegevoel dat de eene stand voor den anderen toonde, al
was Mijnheer de Turgot nog mijn vriend niet. ‘Ons land gaat te gronde, Mevrouw,
als de menschen die de macht hebben zich zoo weinig van onze boerenstand
aantrekken. Ik ken hier in de omgeving families, waar de vader en de zoons als
landloopers en dieven de
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streek onveilig maken, omdat de graaf van Chambeaufort hun alles heeft
weggenomen.’ Mevrouw du Deffand gaapte. ‘M'n lief kind, ik vind boeren leelijk,
vies en onbeschaamd en ik hoor liever niet over ze spreken. Om ze te vergeten hebben
we onze herders en herderinnetjes uitgevonden, die ook onuitstaanbaar zijn. - Ik kan
je geen ongelijk geven. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze zich wel eens op ons wreken.
Dan komt hun tijd en zullen de heeren 't niet goed hebben. Maar après-moi le déluge.
Ik ben blij dat ik in onze tijd niet tot dié stand behoor. Kijk me maar niet met zulke
groote oogen aan, Julie. Je vindt me hardvochtig en je hebt geen ongelijk, m'n kind.
Zie eens, in de eerste helft van m'n leven ben ik te lichtzinnig geweest om aan andere
menschen te denken, en nu dat ik oud ben en bijna blind, mijn God, nu ben ik te
ongelukkig om me nog met anderen behalve me zelf bezig te houden. Ik weet heel
goed dat de herfst van onze stand in aantocht is. Er blijft mij over te profiteeren van
ons laatste zomermaandje. Geeft Lodewijk zelf niet het voorbeeld? Hij maakt plezier
voor hij dood is en 't geld op voor ze het hem wegnemen. We moeten maar trachten
te sterven als 't nog dag is, want die zal niet lang meer duren. Wanneer een logge
beer als Jean Jacques die dames d'Epinay en Houdetot naar zijn brommen kan laten
meedansen, en een juffrouw Poisson op Versailles politiek maakt, is dat 't begin van
't einde.’
Marie du Deffand trok haar mantilla strakker om hoofd en schouders, als om zich
te beveiligen tegen een naderende koude. Ik liep naar m'n kamer, nam mijn
‘Caractères’ van La Bruyère en zocht zijn droevige woorden die steeds meer
bewaarheid werden: ‘Ce m'est une chose toujours nouvelle de contempler avec quelle
férocité les hommes traitent d'autres hommes.
L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la
campagne, noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et
qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible: ils ont comme une voix articulée, et,
quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine; et en effet ils sont
des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau
et de racines: ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de
recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé.’
Madame du Deffand en ik waren zeer tot ontevredenheid van Gaspard de Vichy
dikwijls samen. De oude dame had zoo duidelijk laten blijken dat dit haar wil was,
dat Gaspard er zich niet meer tegen durfde te verzetten. Ik was in dien tijd reeds haar
vriendin-gezelschapsdame en al had zij zich voorgenomen in alles haar familie
tegemoet te komen, heel duidelijk liet ze hun haar ongeduld merken, wanneer ik
toevallig niet naast haar ging of zat. Ik hield van haar. Ze had mij uitgekozen, dat
was al genoeg. Maar ze trok me ook aan door haar menschenkennis en haar ironie,
door een zin voor
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maat, dien ik zelf tegelijkertijd bezit en graag overschrijd en door haar goeden smaak.
Hoe veel we van elkaar verschilden, ik voelde me aan haar verwant en wanneer ik
dat zei, glimlachte ze en sprak een voor mij onbegrijpelijk ‘wie weet’ uit. Met angst
zag ik de dag van haar vertrek naderen. Wat zou het dan koud zijn op
Vichy-Champrond. In zijn groote steenen ruimte zou ik me gevangen voelen, mijn
jeugd werd door die muren bedreigd. Niets zou er mij blijven dan Abel's zachte
oogen, die droevig en verwonderd zich af en toe zouden richten op die van zijn tante.
Ik schaam me voor de wijze waarop ik van Madame du Deffand afscheid nam.
Onstuimige menschen moeten zich altijd voor bedaarde menschen schamen, waarom
toch! Ik heb Marie du Deffand omhelsd als een moeder. M'n beide armen omknelden
de schouders van de kleinere oude vrouw en van verdriet en van liefde heb ik m'n
hoofd op haar schouders laten rusten en gehuild. Wat moet ze toen gedacht hebben?
Natuurlijk was ze verteederd, dat iemand zoo veel van haar hield en dat ze als
beheerschte vrouw zoo ver boven me mocht staan. Heeft ze er later nog wel eens
aan terug gedacht? Wel eens overwogen dat ik haar misschien meer liefde gegeven
heb dan zij mij? Och nee, niet naar de liéfde die men geeft, naar de kóst die men
krijgt, worden verhoudingen beoordeeld. ‘Maak je niet zoo overstuur, Julie, wij zien
elkaar weer, daar ben ik zeker van’, fluisterde ze me toe. ‘Je weet toch waar ik je
over gesproken heb. Ik zou bijna je kamertje al durven laten inrichten. Nu, au revoir.
We hebben samen een goeden tijd gehad. Voilà, een kleine herinnering.’ En ze gaf
me, met een gebaar van overwicht, maar toch half zusterlijk, een gebaar dat jong
was en waardoor Madame du Deffand bekoorlijk kon zijn als een oude
kostschool-vriendin, een in zacht leer gebonden exemplaartje van Marivaux ‘Paysan
parvenu’ en tien zijden zakdoekjes, waarin ze het wapen van de d'Albons had laten
borduren op de heraldische ruit, die voor de ongetrouwde vrouwen van ons geslacht
verplichtend waren. Een charmante wijze om me nog eens te laten voelen dat ik voor
haar een ware d'Albon was. Dat afscheid had op haar kamer plaats. Aan mijn arm is
ze naar beneden gegaan en op mij steunend heeft ze de kinderen en Diane vaarwel
gezegd. Gaspard zelf zou haar tot Roanne uitgeleide doen. Nog vanuit de koets nam
ze mijn hand in de hare en met een ondeugenden blik van haar nog maar half geopende
oogen - de blik van de onweerstaanbare, van de galante uit den tijd toen zij jong was
- zei ze en rondde de lippen: ‘Au revoir, ma belle’. Gaspard schraapte zijn keel.
Maar enkele weken heb ik met mijn familie saamgeleefd. In dien tijd heb ik zoo
geleden en werd ik zoo vernederd dat het me schijnt of al de ellende der jaren sinds
mijn moeders dood toen nog eens saamgeperst terugkwam. Ik was alleen te midden
der anderen. Gaspard wilde dat ik me in

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

124
een grafgewelf zou bevinden en dat koude me doortrekken zou, waardoor ik me
levend als een doode moest gevoelen. Hij kende me genoeg om me de straf te geven
die me het zwaarst moest treffen. Alleen liep ik door kamers en gangen, alleen
wandelde ik door de tuinen en hoorde het knarsen van de kiezel onder mijn voeten.
Alleen zat ik in een hoek van eetkamer en salons en het gruwelijkst liet men me
alleen wanneer ik juist met allen tezamen was. Even na zijn terugkomst had Gaspard
me toegebeten, dat ik me schandelijk gedragen had, als een vulgaire indringster en
dat het me toch niet lukken zou Madame du Deffand in te palmen en haar en haar
vrienden voor mijn verloren zaak te winnen. ‘Maanden zullen er noodig zijn, eer we
dat vergeten kunnen. Alleen de uiterste bescheidenheid en een volkomen
onderworpenheid van jouw kant kunnen hier nog wat goedmaken, mejuffrouw de
Lespinasse. Met de grofste ondank hebt u onze zorg, ons mededoogen betaald.’ Hoe
dikwijls heb ik ook later zulke woorden moeten aanhooren. Het schijnt dat menschen
die armer en ongelukkiger dan anderen zijn, altijd ondankbaar worden genoemd,
hoeveel ze ook geven. En het gebeurde aan tafel, dat men mij niet antwoordde wanneer
ik iets vroeg en dat iemand die sprak, vooral zorgde mij hierbij nooit aan te kijken.
Ieder had zijn eigen stilte die mij onzichtbaar worgde. Niets bleef mij over dan mijn
kwellers waar te nemen. Abel keek verlegen en Diane kil-beschaamd voor zich uit,
wanneer ik hen aanstaarde. Maar Gaspard's oogen waren koud-tevreden en ik voelde
dat hij zich iedere seconde rekenschap gaf van de kwelling die hij me aandeed en
dat hij er zich mee vermaakte. De groene, schichtige oogen van Alexandre Mariette
waren grimmig-vroolijk. Hij wist dat iedere maaltijd met een marteling van een
slachtoffer werd opgeluisterd, dat juist ik, tegen wie men niet spreken mocht, de
werkelijke hoofdpersoon was van dat steeds terugkomend samenzijn. Mijn hart
bonsde, mijn keel was toegesnoerd, mijn oogen waren star en groot, mijn voeten
trapten mechanisch op den steenen grond, mijn handen lagen om den rand van mijn
bord - ik voelde me zelf als een versteend wezen, dat in een glazen kast te kijk staat
voor nieuwsgierigen; dat niet spreken, zijn wanhoop niet uitkrijten kan en van wien
niemand gist dat er leven in aanwezig is, dat het om hulp zou willen roepen. Toen
stond ik plotseling op. ‘Jullie hebben me alleen gelaten, laat me dan ook alleen
hongeren en sterven.’ - ‘Je hebt je te regelen naar de gebruiken van ons huis. Als we
eten moet je aanwezig zijn.’ Maar ik liep weg, naar m'n kamer, waar ik zonder tranen,
in de zelfde starre houding, op een stoel ging zitten, uiterlijk verhard, innerlijk bevend
van verontwaardiging. Met hen zou ik niet meer samen eten; ik zou weggaan of me
laten verhongeren in een huis waar men me toch slechts vergiftigd brood gaf. Een
uur later was de drift en de verontwaardiging geweken, een milde matheid trok door
m'n lichaam en ik glimlachte over m'n eigen overdreven woorden, die Gaspard nog
meer minachting voor me moesten
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gegeven hebben. Dat hinderde niet. Met zijn macht was het uit. Nog deze week zou
ik hem en de zijnen voor goed verlaten. Maar toen het al donkerde in het vertrek en
de vogellichaampjes scherp in hun bolheid als zwarte pompoenen op de takken van
de groote lindeboom die voor m'n raam stond, in het geheimzinnig-grauw-blauw van
de lucht rustten, kwam Gaspard binnen, zonder geklopt te hebben. Ik was bereid, ìk
wilde spreken en hìj had te luisteren. Het was mij of ik me gevoed had aan de bron
van zijn onverbiddelijkheid om hem zelf te bestrijden. ‘Ik kom om u te zeggen,
Mejuffrouw de Lespinasse, dat het zoo niet verder door kan gaan. Op uw
ondankbaarheid jegens mij en mevrouw de Vichy wil ik u niet eens wijzen, u schijnt
alleen voor u zelf fijngevoelig te zijn. Maar welk voorbeeld geeft u de kinderen met
uw koppigheid en uw ongemanierde wijze om de rust van de maaltijd te verbreken.’
‘Je hebt gelijk Gaspard. Zoo gaat het niet verder. Ik ben besloten om weg te gaan.
Ik vraag nog twee dagen om je gastvrijheid en dan verlaat ik je huis.’ - Gaspard was
onthutst. - ‘Ja, ja, dat zijn heel aardige praatjes. Daar kunnen we het later over hebben.
Je bent nogal flink om weg te gaan. Wat wil je doen, waar wilt u van leven?’ ‘Dat
is mijn zaak, Gaspard. Hoogstwaarschijnlijk zal ik me in een klooster terugtrekken.
Mijn moeder heeft me die weg aangewezen; vrouwen die in mijn omstandigheden
geboren zijn, schijnen daar alleen rust en achting te kunnen vinden. Maar als het
klooster me ten slotte niet zou aanstaan, ga ik naar Parijs.’ ‘Zoo, mejuffrouw de
Lespinasse wil naar Parijs. In betrekking zeker, onze naam schande aandoen.... Enfin,
daar hoef ik me niet druk om te maken. Met uw bekende toegeeflijkheid en
verdraagzaamheid zal men u na twee dagen de deur wijzen....’ ‘Hoe weet je zoo
zeker dat ik in betrekking zal gaan, Gaspard? Ik zal de naam d'Albon niet
compromitteeren. Daar zorgt je eigen zuster voor. Madame du Deffand heeft me een
asyl bij haar thuis aangeboden.’ Gaspard trapte op den grond. ‘De slang, heeft ze
dat. Mijn vijanden moeten bij elkaar wonen, samenspannen natuurlijk. Mejuffrouw
de Lespinasse heeft rechten te verdedigen. Marie du Deffand zal haar helpen. Maar
ik verbied het je. U verlaat dit huis niet, mejuffrouw Julie de Lespinasse. U hebt u
te schikken naar mijn wil, u blijft hier.’ Ik was opgestaan. ‘Nu is 't uit met je
machtsvertoon, Gaspard. Ik ben een vrij mensch en ik ga, desnoods vanavond nog,
als je me de gastvrijheid opzegt. Welk recht heb jij om over mij te beschikken als
een....’ Pilaarbreed en groot en hard stond Gaspard tegenover mij. ‘Als een dochter,
ja. Dat mag je nu wel eens weten. Heb je er wel eens aan gedacht, Julie, wie eigenlijk
Claude de Lespinasse was, wie je vader is.... Dan wordt het nu tijd dat je 't hoort. Ik
ben je vader!’ Ik staarde hem aan, wild en angstig, ik lachte, ik begreep niet wat hij
bedoelde, maar ik voelde hoe men me naar de waarheid sleurde.
Gaspard was gaan zitten en keek me wat vriendelijk spottend aan, een
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weinig verlegen, maar bijna galant en wat zelf-ingenomen. ‘Mijn God, Julie, 't is een
vreemde, een pijnlijke verhouding, maar 't is nu eenmaal zoo. Je moeder was veel
alleen. d'Albon woonde ver van haar weg. Naar de Duitsche kant. Ik was een jonge
man, vrij en.... enfin. Ik kwam veel in 't Lyonneesche. Je moeder was een mooie
vrouw, zacht, wat romanesk, als jij. We hielden van elkaar. We kregen kinderen.
Later werd ik een heel ander man, een praktisch man. Wat door de liefde bij elkaar
gebracht was, moest door het verstand bij elkaar gehouden worden. Ik trouwde de
dochter van m'n vriendin en van de graaf van Albon, je moeder stemde er in toe, de
wereld zou er niets op te zeggen hebben en de afronding van onze goederen en
bezittingen eischten het zoo. 't Is grillig, te romantisch, maar wel iets voor jou. Je
zwager is je eigen vader. Nu kind, heb ik nu nog niets over je te zeggen....?’ ‘O,
zwijgt u, gaat u.... ga, Gaspard ga....!’ Ik zocht, ik zocht naar hulp, naar God, naar
een wapen en zonk neer op den grond van mijn kamer.
In twee dagen heb ik meer leed gekend dan het goed is dat een mensch in heel zijn
leven draagt. Diane, die aan mijn bed zat toen ik ontwaakte, troostte mij en zei dat
er toch eens een oogenblik had moeten komen waarop ik vernemen zou, wat zij en
Camille sinds lang wisten. Maar ik kon gerust op Gaspard vertrouwen. Hij was altijd
goed voor mij geweest, hij zou ook nu nog zorg voor mij blijven dragen, al was ik
nu in staat zijn belangen nog meer te schaden. Hij verwachtte dat echter van zijn
dochter niet. ‘Ik ben nog zoo moe, Diane. Zou je me niet alleen willen laten?’
Gelukkig ging zij.
Mijn vriend, het is me niet mogelijk je alles te schrijven, wat toen in mij omging.
Ik kan in mijn geheugen al die kwellingen niet meer terug vinden, en wat ik me nog
wel herinner, o, laat het bedekt blijven. Mijn pijn en mijn schaamte zijn te groot.
Schouder aan schouder heb ik in mijn ziel de demonen van het geluk en het ongeluk
aangestaard. Want ik was droef en wreed gelukkig. Goddank nu wist ik het, het
afschuwwekkend geheim was geopenbaard; woorden en gebaren en glimlachjes van
andere menschen, die ik in den loop van m'n leven nooit begrepen had, kwamen me
voor den geest, gaven hun oorzaak op. Het wreede geheim was als een steen op m'n
hart neergeslagen. Maar Gaspard, mijn verdrukker, was overwonnen. Ik weet niet
wat me tot nu toe steeds weer naar hem had toegebracht, waarom ik ondanks mezelf
meisje, vrouw, kind gebleven was, tegenover den grooten man, den zwager. Nu had
ik de kracht hem eindelijk te haten, dezen váder kon ik haten, ik wilde hem verliezen
op het oogenblik dat ik hem kreeg, zijn huis verlaten en hem nooit, nooit meer terug
zien. Verbasterd en verknoeid had hij 't leven van zijn eigen kind. Uit eigenbelang
had hij zich schaamteloos-galant als vader geopenbaard, of hij een jonge dame een
gril
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vertelde. Nu wist ik wie ik was: een vrucht van de vervloekte zeden van de régence.
Mijn vader was een cynisch avonturier geweest, die nu voor niets dan zijn bezit
voelde, zooals hij vroeger met vrouwenleed zijn plezier betaald had. Ik haatte hem
en zijn verpeste huis en de omgeving waarin dat beestachtige familiegeheim te rotten
lag. Weg, o God, laat me weggaan. Ik had m'n vader overwonnen. Maar als ik hem
in mijn gedachten striemde, kwam mijn arme moeder bij me, en hield m'n hand tegen,
zooals ik 't eens de zijne deed toen hij zijn kind wilde ranselen. Zij heeft hem toch
liefgehad, zij heeft voor hem de barensweeën van haar lichaam gedragen en de
vernedering van zijn huwelijk met haar dochter. Weg, weg die gedachten! Hoe moet
moeder geleden hebben, toen Gaspard naast Diane tot man en vrouw gezegend werd.
Had ze hem toen nog lief? - Och God. Het bed van haar met hem wilde tot beeld
worden in mijn denken. Ik sloeg met de vuist tegen m'n voorhoofd. Ik zag moeders
warme armen om dat steenen mannenlichaam geslagen en haar betraande oogen, die
Gaspard om genade vroegen, genade voor haar eigen liefde en voor het kind dat hij
zelf verwekt had. Mijn kuischheid streed met schendende beelden - en mijn eigen
moeder, mijn zachte lieve moeder wijdde mij in in de sferen der wellust, in de sferen
waar men voor liefde zijn bloed, zijn eer, zijn mededoogen neer laat vallen, als de
kleedingstukken die onze naaktheid bedekken.
Misschien was die afschuwelijke openbaring van het bloedschennig geheim noodig
geweest om mij de kracht te geven weg te gaan. Ik geloof dat ondanks alles wat ik
me had voorgenomen, het me onmogelijk geweest zou zijn Vichy-Champrond te
verlaten. Maar nu was ik niet meer in staat te blijven, zelfs geen paar dagen. De lucht
die ik ademde, benauwde me als die in een zwavelgrot. Walgingwekkend lag ze op
mijn tong. Men durfde er ook niet meer op aan te dringen dat ik op m'n besluit terug
zou komen. Gaspard's houding was geheel veranderd. Wanneer hij naar me keek of
met me sprak, merkte ik iets in zijn oogen en zijn gebaren, dat ik brutale schuchterheid
noemde. Van het oogenblik af dat hij me het geheim geopenbaard heeft, dat hij me
misschien alleen op moeders graf, met gebogen knieën had mogen zeggen, heb ik
die eigenaardige stemming opgemerkt. - Ik geloof dat het volle besef van zijn groote
zonde nooit tot hem is doorgedrongen. Als een galant van de régence heeft hij 't me
verteld; als een galant van den tijd van Philippe d'Orléans heeft hij moeder liefgehad,
wuft, oppervlakkig en een weinig boosaardig. Zoo stond hij nu tegenover z'n
dochter....
Gaspard en Diane verzetten er zich niet meer tegen dat ik naar een klooster zou
gaan, ik verlangde naar zijn doodende rust. Nog voor dat ik de wereld uit eigen
ervaring kende, had zij een te groote schaduw voor zich uit geworpen. Haar licht
lokte me niet.
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Dood
door Maud van Loon
Nog worden woorden gewogen en langzaam bezinnend gesproken,
Maar het hart springt stuk. Het was lang verdoken
in stilte en afwachting. Een geloken oog
een trillen om de mondhoeken volgde, wel wetend, betoog
en wederwoord en het onmeetbare zwijgen.
Minuten en dagen dwarrelden opeen als dor blad
langs de woorden die de ziel niet gesproken had;
En rotten langzaam weg.
Toen sloeg een vlam binnen de schemering
Wurgde de duisternis en het vermomde zwijgen.
Een hand rukte het hart uit, dat nog even
trilde als een zieke vogel voor zijn val:
Toen was de dood voorbij een leven stortte terug in het heelal.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

129

Een vrouw verlangt naar vreugde
door Jacob Hiegentlich
In Memoriam Mr. André de Leeuw.
ZIJ voelde duidelijk drie maal licht kloppen op haren rug. Zij draaide zich vaag om,
het was slechts verbeelding geweest. Haar hoofd zonk even op haar borst, het was
even geweest of iemand haar riep. In den rolstoel lag, ondanks het Meiweer dik
ingepakt, haar man. Geur van zomerbloemen steeg zwijmelend op, zij rilde. ‘Goddelijk
zoo in dat zonnetje’, zei de zieke dankbaar verrukt. Met rillende mondhoeken keek
ze naar 't gele, vogelachtige smalle kopje op een kinderachtig schralen, hulpeloos
gewatteerden romp, ze drong haar tranen terug. Zij was toch de gevangene, al bleef
hij zacht, lief en dankbaar. Haar compassie had goed en wel de liefde voor hem
verdrongen. En soms scheen het of haar deernis voor den zwakken machtelooze, die
haar niets bieden kon, welhaast oversloeg in weerzin: haar l e v e n offerde ze. Maar
dán verafschuwde zij zich zelf. Er moest 'n duivel zijn die zulk verraad tegen hem,
die eens alles geweest was, aanblies. Haar leven zag ze als 'n film: zestien jaar met
tasch en racket; zeventien, dansend op 'n schoolfuif; achttien, vaag droomend;
negentien, ongeduldig; twintig, driftig; een en twintig, eenzaam; twee en twintig moe
- dan kwamen de droomen, altoos het zelfde, beangstigende motief: ze was in 'n
boom geklommen, keek uit naar den trein die naderde, naderde, maar nimmer stilhield
- langs haar, onder haar wegdonderde. Tot ze met den scheikundige huwde, om wiens
rheumatische kwaaltjes toen de vriendinnen al spotten. Zij zoende zijn fijne,
smartvertrokken gezicht en woelde in zijn wollige haren. Toen droomde ze niet meer.
Maar het bleek geen rheumatiek te zijn, doch een langzaam voortschrijdende paralyzie;
een omsluiering van zijn krachten brak hun natuurlijk samenleven spoedig af. De
droomen kwamen weer: ze stond aan 'n station, treinen hielden stil, niemand stapte
uit. Ze gruwde van den zin dier droomen. Men ging naar badplaatsen. En haar man
vroeg: ‘Wat ben je stil, vrouwtje?’ Maar na dit herhaalde malen gevraagd te hebben,
raakte hij aan haar verduistering gewoon en zweeg. Keek haar enkel dankbaar aan,
als ze de kussens opschudde onder zijn verzwakten rug. En nu, woonden ze weer in
Holland, kwamen zelden buiten. Op zonnige dagen reden ze in 'n mal ouderwetsche
koets, want de kwijnende man had geheimen angst voor auto's. Haar vingers woelden
niet meer in wollig haar, hij was kaal geworden. Ze zoende hem slechts plichtmatig,
's avonds als ze hem naar zijn kamer begeleidde en 's morgens als zij hem 't
variatielooze, lichte ontbijt kwam brengen.
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Ze streelde nu weemoedig als in wroeging zijn hoofd, en hij zag haar aan met zijn
dankbaar warmen hondeblik. Dan ging ze naast hem zitten en bedacht dat ze eenmaal
gewenscht had ziek te zijn als hij. Dat was in 'n Duitsche badplaats geweest, waar
hij in de snikkende gêne om zijn impotentie had heen gewild. Dat derde huwelijksjaar
was haar beste tijd geworden. De aankomst was affreus, het was Carnaval, de
bevolking was gemaskeerd, en voor 'n goed deel beschonken. In het, met lampions
versierde hotel was ze weemisselijk geworden van den bedorven zwavellucht, maar
hij had onmiddellijk den weldadigen geur ingesnoven. Zij had niet kunnen eten, maar
't had hem gesmaakt, voor 't eerst weer, in dat hotel Kaiserbad. Ze aten die eerste
dag niet in de feestelijke eetzaal, waar gedanst werd. 's Avonds trok 't orkest door 't
heele hotel heen, blazend en schreeuwend over de corridors. Hij vond deze vreugde,
die door geluiddempende deuren onbeschroomd binnendrong, wel leuk, zij vond 't
een heidensch kabaal. Maar al die luidruchtige feestvierders bleken zelf zieken te
zijn. Den volgenden morgen bracht ze haar man beneden naar de badkelders. De
gasten keken haar ironisch, ja verwijtend aan, dat zij niet ziek was. Toen haar man
het heete zwavelwater gedronken had, en naar zijn cel was gebracht, waar hij heet
en koud zou baden en gemasseerd moest worden, drong 'n groote man op krukken
in gebloemden badmantel aan, dat zij ook drinken zou. Ze weerde lachend af, zeggend
dat ze gezond was. ‘Ungehört’, mompelde de man, en vulde haar 'n glas, dreigend
dat 't haar zou berouwen, niet van dit goddelijke water gedronken te hebben: al was
ze nu niet ziek, ze kon 't worden. Ze wilde 't bijna uitspuwen, maar er stonden velen
om haar heen, dames in négligé en mannen in kamerjassen en pyama's, die
vreesaanjagend lachten, zoodat ze 't vieze drankje maar inslikte. Ze voelde zich
langzaam ziek worden. De kellner Herbert zei, dat dit altoos zoo ging, men moest
eerst wennen aan dit wonderdoend klimaat. Zoo bleef ze boven liggen, waar haar
man zijn rustkuur deed. Het raam stond open en de neus- en keelgeluiden der
Carnavals-trompetjes drongen de melancholieke zieken hotel-kamer binnen. Ondanks
dat zij ook zwak ter been was, steunde ze haar man naar de lift. Voetje voor voetje
schoof hij de opgesmukte eetzaal binnen, waar ze onder wirwar van festoenen,
lampions en serpentines plaats namen. Vroolijk verhitte, zwartgehabijte heeren tolden
rond met avondgekleede violette, groene en roode dames. Na elken dans vielen ze
uitgeput op hun dieettafel aan. ‘Sehen Se mal da’, sprak Herbert en hij wees hun in
allermalste cotillon 'n dikgebuikte heer, die zich 'n lange neus had opgezet en 'n
papieren vastenavondmuts op zijn kale hoofd had geplakt. Ja, en dat was ‘'n berühmter
Universitätsprofessor’. Grossartig. Haar man genoot nu werkelijk, de lawaaiende
jazz pijnigde hem niet meer, in geen jaren had hij zulk vreugdegehuil beleefd. Zij
dronk veel champagne, ze had nimmer met zulke dingen mee kunnen doen. Dit
schijngeluk der zieken, die haar verachtten om haar blozende gezondheid.... Na het
dessert
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kwam 'n jongeman haar vragen met kennelijk Joodsch uiterlijk. Hij keek buigend
naar haar man, zij wilde echter niet van haar zieke echtgenoot scheiden. Haar man
knikte heftig en verheugd van ja, en met 'n beleedigende zucht stond ze op, ze was
deze mondaine genoegens ontgroeid. Het was 'n tango, ze danste alleen den tango
van voor vier jaar terug. De man bemerkte de weifeling in haar bewegen en koos
intuïtief goed wat ze kende. Maar haar geringschattend zuchten had hem blijkbaar
gekwetst, hij zei niets, de glimlach was van zijn roode wangen weg, zijn grijze oogen
keken haar koud, vijandig aan. Met 'n diepe buiging bracht hij haar bij haar man.
Die had intusschen z'n informaties genomen bij den gedienstigen Herbert: ‘Ach der
da, das ist ja ein jüdischer Herr, Goldschmitt, ein ganz netter Mensch’. Toen het paar
even uit 't gezicht was geweest, had de ober zijn duimen even boven in zijn vest
gestoken: ‘Manufakturist’, had hij gelachen. Dit vertelde haar man, dat die
Goldschmitt blijkbaar in manufacturen handelde, en hij trachtte ook met bevende
handen het manuaal te schetsen, dat de heer Goldschmitt altoos maakte en dat volgens
Herbert karakteristiek zou zijn voor den Joodschen manufacturier. Zij zweeg, ze
vond haar man bizonder geänimeerd.
Later zag ze den zwartharigen, gezonduitzienden jongen man vaak bij de
Badewannen. Hij groette haar koeltjes, terwijl hij den badmeester joviaal op den rug
klopte. Toen ze den badmeester vroeg, wat die blozende meneer Goldschmitt hier
eigenlijk uitvoerde, wees hij op z'n hart: ‘Die had U moeten zien, toen hij hier kwam.
Als 'n lijk met gebroken oogen. En nu komtie 's avonds zingend thuis, zoodat de
portier altijd de vinger op den mond moet leggen’. De vroolijkheid van den heer
Goldschmitt was werkelijk spreekwoordelijk, alleen tegen haar was hij stug
onverschillig. Als hij de nu ontluisterde eetzaal binnentrad, groette hij luidruchtig
als de conferencier van 'n theater: ‘Nabend, meine Damen und Herren!’
Vrijdagsavonds galmde hij luidkeels tegen den deftigen Justizrat Gurkis, (die eigenlijk
Augurkiesman heette), ‘Gut Sjabbes, Herr Justizrat!’ Hij at overigens alleen. Ondanks
zijn vulgaire uitgelatenheid, wilde de zieke man met den koopman kennis maken,
want er trok hem iets in Goldschmitt aan, vooral toen hij hoorde dat de jongeman
ook Nederlander was. Op 'n morgen, toen de traditioneele Engelsche in haar witwollen
trui binnen was getreden, en ieder tafeltje afzonderlijk met haar face-à-main en
‘Morning’ begroet had, draaide haar man zich nerveus naar den heer Goldschmitt
om en vroeg: ‘Schaakt u misschien, meneer Goldschmitt?’
De jongeman keek verbouwereerd om deze plotselinge belangstelling, de vraag
had voor hem iets verwarrends: ‘Ik ben dol op schaken, meneer....’ In zijn toon voelde
de vrouw, die gegêneerd het hoofd had afgewend, hoe de Jood ook aan dat andere,
romantische schaken, vrouwenrooven had gedacht. Haar man was zeer gelukkig en
vroeg nog, wanneer ze 's 'n partij
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zouden spelen. ‘Als u wil, onmiddellijk,’ zei de andere Hollander. En na den lunch
begonnen ze, Goldschmitt was vol hartstocht, bleek echter in kennis van 't spel de
mindere. Hoewel het buiten voorjaar was geworden, speelden ze door. Zoo vergingen
meerdere dagen, het leven kreeg meer glans. Ze vond Goldschmitt ondanks zijn
levendigheid, z'n bijtende spot op de Engelsche dame, die toch zoo'n goedhartig
schaap was, nogal sympathiek, vooral om z'n aardige omgang met haar zwakken
man. Als Goldschmitt nadacht over 'n problematischen zet, maakte hij werkelijk het
karakteristieke gebaar, hij zette zijn duimen boven in de mouwgaten van zijn vest,
en tuurde ingespannen naar 't plafond. Soms kreeg zij den indruk, dat hij haar man
liet winnen.
‘'n Geslepen kerel,’ zei haar man vaak glimlachend, ‘'n pientere baas, maar zooals
ik kán hij niet spelen.’ Goldschmitt was van 'n oplettende zorg voor den zwakken
man, schudde de kussens op in den rug en op zij en vertelde telkens weer opnieuw,
hoe hij door 'n vreeselijken zenuwschok, (hij zei niet waardoor hij dien ontvangen
had), getroffen, hier meer dood dan levend was aangekomen, hoe hij wekenlang van
bad in bed, van bed naar bad werd gedragen. Toen kwam de vreugde van het wandelen
in het Wald, toen mocht hij bier in plaats van melk drinken. Zijn aschbleeke wangen
hadden weer kleur gekregen, en nu kwam hij 's avonds zingend naar huis. ‘En zoo
wordt u ook, meneer’, voegde hij er aan toe.
Goldschmitt voelde 'n feller kracht in zich ontwaken, hij was van 'n dronken
opgewonden herlevingslust bezield. Het echtpaar genoot van zijn goede vroolijkheid
aan hun stille ziekentafel. Hij vertelde duizend uit, over de gasten, over den Direktor,
die vroeger 'n kroeg had gehad, over de badmeester, die student was geweest in de
medicijnen. Hij maakte ook grapjes, die hij haar man 'n paar keer over moest vertellen,
doch waar het geteisterde, steeds verder verlammende lichaam nog goedmoedig om
kon schudden. De zieke drong er op aan, dat zijn vrouw, die zoo weinig vertier had,
eens met meneer Goldschmitt zou gaan wandelen. Ze wilde wel, ze wilde niet, ze
keek smeekend naar haar mans hondeoogen en naar de neergeslagen blik van den
ander. Achter die sidderende wimpers wist ze, lagen de grijze, wilde oogen.
Een zonnigen dag wandelde ze toch met hem langs de Elisenbrunnen. Ze wisten
niets te zeggen en keerden spoedig in 't hotel terug. Goldschmitt ging weer schaken
met den zieke, die in 'n makkelijken leunstoel aan 't open zomerraam zat. Zij had
haar kamer, grenzend aan de zijne. De partij duurde dien middag niet lang. Ze hoorde
van haar balkon, hoe de heeren in ernstig gesprek verdiept waren. ‘Het leven,’ sprak
de zieke, ‘heeft zonder dat toch veel van zijn fleur verloren....’ ‘Maar gelooft u dan
niet, dat de grootsten, Nietzsche of Flaubert, juist zich er geheel van onthouden
hebben? Men geeft z'n kracht aan 't een, óf aan 't ander, men moet kiezen tusschen
't leven in den geest of in de natuur. En ik geloof, dat de voorstelling die men zich
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van de dingen maakt, edeler en verheffender is dan de werkelijkheid....’ ‘Ach, meneer
Goldschmitt, u meent 't zelf niet, evenmin als, wanneer u mij voorspelt dat ik rooie
wangen zal krijgen en paard zal gaan rijden. Neemt u mijn geval nou 's, ik weet wel
beter. Bovendien de groote schrijvers die u daar opnoemt, konden tevreden zijn met
hun zuiver geestelijke mijmerijen, maar ik ben scheikundige.... en de praktijk, ziet
u. En dan, het leven heeft maar weinig waarde, bij 'n echtpaar, zonder dát. Zonder
kinderen ontbreekt de animo, de prikkel, je weet niet, waarvóór je werkt....’ De heer
Goldschmitt wilde wat tegenwerpen, maar ze verstond 't niet, de vrouw op het balkon,
en haar man overstemde hem, klagend als 'n zieke hond: ‘En is 't wel verantwoord
tegenover háár?’ Toen werd 't stil, ze vatte het heele gesprek nu in zijn gruwelijke
oprechtheid. En verder bleef 't stil.
's Avonds vertelde de jongeman haar klankloos, dat de dokter gezegd had, dat hij
nu wel geheel en al hersteld was. Ze voelde 'n kleine schok en vroeg deelnemend:
‘En gaat u nu naar Amsterdam terug?’ ‘Nee, mevrouw, niet direct, ik moet nog wat
in Beieren kuren, in Berchtesgaden.’ Ze dorst 't haar man niet zeggen, maar ontactisch
zei Goldschmitt 't, zoodat 't vogelspits gezichtje voor over viel. De zieke huilde.
Goldschmitt werd vuurrood en voegde er bij, dat hij nog 'n maand dacht hier te
blijven. De ander tastte naar zijn hand en zei: ‘Gelukkig’. De vrouw zag nu hoe sterk
haar man zich aan den jongeman gehecht had, ze voelde geen afgunst, maar 't deed
haar laatsten, geringen liefdesdrang bezwijken onder 'n week medelijden. Den
volgenden dag nam ze met Goldschmitt den tram naar 't Wald, haar man deed zijn
kuur. Het klimmende pad naar het Mühlke klonk van hun harde stappen. Ze waren
vroolijk in de reeds winterachtige kou. Vele oude heertjes van 'n
onderwijzersvereeniging stapten met als geweren geschouderde parapluies door 't
bosch. Naderhand zaten ze bij elkaar voor 't Mühlke. Er was geen stoel meer en vol
galanterie bood een der heertjes in overdreven termen de vrouw zijn stoel aan, waarop
hij op korte dribbelbeentjes wegdraafde om voor zich zelf 'n stoeltje te halen. Toen
Goldschmitt en de vrouw gezeten waren, dronken ze melk, de boschlucht deed hun
daarnaar meer verlangen dan naar het bier, dat welig vloeide. De heertjes hielden
snorkerige, vaderlandslievende redevoeringen en toen ze staande de Wacht am Rhein
zongen, vertelde Goldschmitt van Nietzsche, die blijkbaar zijn held was, wat die al
zoo van de Duitschers had gezegd. Maar de vrouw vond het Duitsche gemoedelijke
heertje, dat haar vol pathos een stoel had overhandigd, heel aardig, en toen haar
begeleider over den Uebermensch en van de Peitsche begon, haatte ze Nietzsche
plotseling, en ze was blij, dat ze iets onprettigs in den jongeman ontdekt had, dat 'n
eventueel afscheid zou vergemakkelijken. Want in haar droomen had zij zijn grijze
oogen gekust. Op den terugweg wees hij haar 'n dameshak, die hij voor 'n jaar daar
gevonden had, en die hij ergens gedeponeerd had om er elken dag even met z'n stok
tegen te tikken.
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Dit fétichisme deed haar even lachen. Om moeilijke uiteenzettingen betreffende de
tranen in haar oogen te voorkomen, deed ze aan zijn aanstekelijke vroolijkheid mee,
gearmd en zingend liepen ze door de gevallen duisternis naar de tram toe. En uit de
tram gekomen gingen ze langs den dom, waar Duitsche koningen begraven waren,
naar 't mooie Gothische Posthaus, waarin nu 'n herberg was. Daar dronken ze frisch
bier en toen ze thuis kwamen, was haar man zeer verheugd over haar opgewektheid.
‘Deze wandeling heeft je goed gedaan, liefste’, en met zwakke stem spoorde hij haar
aan dit uitstapje te herhalen. Nu ging ze elken dag met Goldschmitt mee, elken dag
de babyachtige bedevaart naar den dameshak, elken dag om dieper gesprek te
vermijden, monter gezang. Eenmaal wilde hij niet zingen, en zei met heesche stem,
dat hij nu wel genoeg hersteld was om naar Berchtesgaden te gaan. Ze stond stil,
nam het zwarte hoofd tusschen haar handen en zei: ‘Kus me’. Star keek hij haar even
aan en kuste haar dan wild. En toen niet meer. Hij sprak met droogsnikkende stem,
dat hij dat niet mocht, dat zij de vrouw was van z'n vriend. En toen is hij den
volgenden morgen afgereisd. Haar man zei niets meer. Ze vroeg of hij haar niet kon
leeren schaken. Dat kon, zei hij mijmerend, en hij poogde haar uit te leggen, Maar
haar verstand was nimmer wiskundig spits geweest. Liever liep ze door 't sneeuwige
woud en zocht den dameshak onder de sneeuw vandaan. Elke dag, elke dag naar het
bosch. Het oude, afgetrapte stuk schoen.
En voor ze het stadje verlieten, nam ze 't vies stuk schoen mee, romantisch
misselijk. In Holland terug keilde ze 't de trein uit. Met de toenemende paralyzie van
haar man, keerden nu ook de droomen terug, regelmatiger, benauwender. De grijze
oogen. Het manufacturiersgebaar. En overdag de klagende stem van haar man. Zijn
bruine, dankbare hondeoogen. Flitsend daarachter de grijze blik van den
manufacturier. Hartstochtelijk, benauwend. Als reagens trachtte ze hem zich als
karikatuur voor te stellen. Duimen in de vestmouwen, liep hij op en neer voor z'n
kleerenzaak op de Nieuwendijk, de menschen die voor de vitrines stonden
binnenlokkend, den concurrent van den overkant vol leedvermaak treiterend, met de
duimen in de mouwen. Nietzsche in de confectie. De grijze oogen.
Ze streelde 't koude, kale hoofd niet langer. Daarbuiten lokte de wereld. Ze was
'n gevangene. Daar buiten flirtten de jongens met de meisjes in de zomerparken, daar
waren de mannen met de vurige oogen, die zochten, en slechts op haar, hier nutteloos
heenwelkende schoonheid hadden gewacht. En vanavond draaiden de tournikets van
bars en dancings, schuimde de wijn, glansden de zijden avondkleeren, doften de
zwartfluweelen bridgecoats, de smokings met blinkende witte vesten, en oogen,
oogen schitterden. Handen sidderden, - o, ze zag dit alles ridicuul vermooid, als 'n
dienstmeisje, dat in 'n filmwereld leeft.... Ze wist immers dat de wereld anders was,
dat onder alle schijnschoon het meineedige valsche hart klop-
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te, dat de bevrediging dáár evenmin, als bij haar zieken man te vinden was.
Nu voelde ze duidelijk d r i e m a a l z a c h t k l o p p e n o p h a a r r u g of
iemand haar riep.
Ze huiverde, draaide zich snel om.
Er stond niemand.
Doodsbleek stond ze op. ‘Het wordt koud,’ zei ze heerschzuchtig en ze rolde
zoetjes den zieke in zijn stoel naar de verandah. Ze riep toen de zuster, die meneer
verder verzorgde. Dan kleedde ze zich haastig aan, nam geld mee. Zij boog zich nog
over haar man heen.
‘Ik ga boodschappen doen,’ zei ze gesmoord. De man sliep, in den dommelenden
avond verliet ze 't huis.
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Gasthuisrijm
door An Veltman
Ik adem in,
ik adem uit,
dit is 't begin,
dit het besluit....
nog niet,
nog niet!
houd uit.
houd uit!
ik adem in,
ik adem uit.
Een beetje lucht
voorzichtig in,
voorzichtig uit,
een strenge tucht,
een koel gedacht,
(voorzichtig in,
voorzichtig uit!)
en rustig afgewacht.
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Ik had bezoek,
ik heb te lang,
te lang gepraat,
't is of mijn long
op bersten staat,
die boom gaat scheef,
die lucht wordt zwart!
en vreemder, vreemder slaat mijn hart....
allez, nog niet!
houd uit,
houd uit!
ik adem in,
ik adem uit.
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Geluk door geestkracht
door J.F. van Deene
Eén mensch op aard kunt gij gelukkig maken,
En dat zijt gij. Dat is niet veel. Maar toch,
Hoe weinigen ontgaan het zelfbedrog
Te denken door iets aêrs te kunnen smaken
Dat broos geluk, waar we allen zoo naar haken,
Slechts te verkrijgen door zich zelf zijn, - noch
Past zelfverkleining hier, noch baat gepoch -,
Door geestkracht. 't Eischt al het ijdele verzaken.
Dit is de eerste plicht: Wees sterk van geest.
Zoek niet bij and'ren wat gij door gedelf
Slechts halen kunt diep uit uw diepste zelf.
Begéer niet. Want zoo leeft het reed'loos beest.
De menschengeest is als een strak gewelf
Boven wat zijn zal en wat is geweest.
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Kroniek
Boekbespreking
C. en M. Scharten-Antink, Carnaval, Amsterdam, Wereldbibliotheek,
1933.
‘Herhaaldelijk kwam hij langs een kerk; de deur stond aan. Eens ging hij erbinnen.
Achter den weer dichtploffenden, matraszwaren voorhang viel uit de hooge, huisterige
ruimte een kille stilte hem op het lijf. Bij het schemerig schijnsel van twee, drie
kaarsen voor een heiligenbeeld lagen een paar sjofele vrouwen ineengedoken. Er
hing een zoet benauwde wadem, ondanks de koelte.
Maar nog tilde hij den voorhang niet opzij, of de straat nam hem weer op in haar
driftig-roezende drukte. Het rook er naar knoflook, naar koolsoep, naar afval; doch
een heftige begeerte, hij wist niet naar wat, deed hem den kwalijken reuk verduren;
het was de sterkende stank van het warme leven der menschen.’
Ik weet niet wat huisterig beteekent. Zoo iets hindert dan wel even. Maar overigens
genoot ik deze sterk suggestieve beschrijving, deze sfeeroproeping, waarbij mijn
geest en al mijn zintuigen aan 't werk gezet worden. Hoe méér-dan-knap toch weten
ons de Schartens met uiterlijk en innerlijk van hun tweede vaderland in contact te
brengen, ons geheele wezen daarin te verplaatsen! Ook de italiaansche ‘typen en
curiositeiten’ waar het ditmaal speciaal om te doen was: de verschillen in
levenshouding en -gedrag tusschen de families Cavallaro en Abbatella, de zorgvuldig
bewaakte distinctie en voornaamheid van den ouden heer Cavallaro en de kwalijk
verborgen, verwoestende losbandigheid der Abbatellas, de invloed die van deze twee
sferen uitgaat op den jongen Ardengo, een zwakke kunstenaarsnatuur, besmet met
den roekeloozen, niets ontzienden sexe-drang van zijn vader Abbatella, gedrenkt
tevens - alleen maar te kort! - met de nobele ingetogenheid van zijn grootvader
Cavallaro, de angsten en verwarringen vooral in het kind Ardengo, het is ons alles
heel fijn te verstaan gegeven. Misschien zelfs wel eens wat ál te fijn. Wij verlangen
soms naar forschere accenten....
Ja, mij dunkt, er zijn een paar gevaren waarvoor de Schartens zich hoeden moeten.
Zij geven tegenwoordig ieder jaar een roman. Zoo is dat dan ook, bijna overal in het
buitenland, de gewoonte. Ook een fransch auteur maakt tegen den zomer zijn ‘petit
bouquin’ gereed, dat dan in 't najaar verschijnt - zoo geregeld als zijn visite-kaartje
bij terugkeer van vacantie. Ik vrees echter dat deze regelmaat niet bevorderlijk is aan
leven en kracht in de productie. Wat dan ook te zeggen moge zijn tot lof en aanprijzing
van regelmatigen, getrainden arbeid! Wordt men soms tot uitstel gedwongen - door
ziekte, door reizen - dan volgt de haast met haar onafscheidelijken
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metgezel, de vluchtigheid. Er zijn vele drukfouten in ‘Carnaval’ blijven staan - althans
in mijn exemplaar, dat van den z.g. tweeden druk is (gelijktijdig met den eersten
verschenen). Het andere gevaar, waarop ik doelde, is een zekere drang naar het
precieuse, de schoone ‘pose’. Dit boek met zijn proloog en zijn epiloog is er niet
geheel vrij van. Ook blijken sommige oneenvoudige, bizondere zeggingen lang niet
altijd de deugdelijkste. Prospero ‘leunde te praten tegen den muur’ is zelfs een beetje
mal, en bijna dubbelzinnig. De bedoeling was natuurlijk, dat de oude knecht leunde
tegen den muur en stond te praten tegen.... een ander mensch.
Een van de mooiste gedeelten van ‘Carnaval’ vind ik dat waarin Ardengo's
kortstondig kloosterverblijf beschreven staat, even innig als overtuigend. Het is daar
- en het kon ook nergens anders zijn - dat de heen-en-weer-geslingerde jonge man
het noodlottig dualisme in zijn binnenste het felst ondergaat, het is daar dat hij zich
bewust wordt het lastige leven te vervloeken - en te aanbidden tegelijk! Voor deze
bladzijden, én voor het uittillen van een teedere en edele liefdesverhouding boven
den cynischen hoon der tegenwoordige, soi-disant verlichte en beschaafde wereld,
ben ik den Schartens ditmaal het dankbaarst.
En toch, wat ik (vóór hen en ván hen) wenschen zou, is dat zij de kracht vonden
uit hun wel zeer gekoesterde belangstelling voor het delicate, het zeldzaam en kostbaar
fijngevoelige, terug te keeren tot de breedere sentimenten en den ruigeren humor
van hun eerste boeken, van ‘Een Huis vol Menschen’ en van den ‘Vrijen Amerikaan’.
Ziedaar dan misschien wel een dualisme in mij! Maar er komt vervloeking noch
aanbidding bij te pas. Voor het gestadig en geconcentreerd doorwerken der Schartens,
hun productiviteit en hun veelzijdigheid heb ik groote waardeering, ja bewondering.
Er is er nog geen onder de jongeren in Nederland die hen overtreft in veelzijdige
vinding en in compositorisch talent. Deze lieden verstaan hun vak. En als misschien
een deel van het tegenwoordige publiek zich verbeeldt op dit technisch meesterschap
te mogen neerzien als op iets van secundaire waarde, dan kan het werkelijk niet beter
doen dan zich van deze verbeelding zoo spoedig en zoo grondig mogelijk zuiveren.
H.R.

Fré Dommisse, Waren wij Kinderen? Rotterdam W.L. en J. Brusse, 1933.
Truus Eygenhuysen, En de Weg helt...., Amsterdam, Nederlandsche
Keurboekerij, 1933.
Adacee, Partita, roman van een modern meisje, Bussum, C.A.J. van
Dishoeck, 1933.
Deze drie boeken, hoe verschillend zij ook mogen wezen ten opzichte van hun
letterkundige en zielkundige verdiensten, hebben alle drie iets gemeen, d.w.z. in hun
kern is een maatschappelijk en psychologisch probleem ver-
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werkt en geen der schrijfsters heeft voor dit probleem een oplossing kunnen zien.
Na de lectuur dezer drie romans werd het ons duidelijker dan ooit dat, ondanks alle
gelijkheid in rechten van man en vrouw, het vraagstuk van de erotische vrijheid der
vrouwen voorloopig - in de harten althans - nog geen oplossing heeft gevonden.
Uiterlijk lijkt het of er veel is bereikt, nu de vrouw het keurslijf mocht afwerpen en
zich zelf mocht worden, en toch blijkt telkens weer dat die vrijheid haar nog
terugschrikt of.... dat de verwerkelijking dezer vrijheid in haar een groote leegte
schept. Ten opzichte van de zelfstandigheid en de erotische vrijheid der moderne
vrouw, en van het moderne meisje, hoort men velerlei meening. Sommigen zien er
de dreiging naar een toekomstigen, zedelijken ondergang in, anderen vinden deze
vrijheid een vanzelfsprekende evolutie, waardoor een verruimd inzicht in de natuur
der beide sexen tot uiting komt; zij gelooven in de voorkoming van latere complexen
dóór deze vrijheid en meenen dat nú eerst de vrouw, bevrijd van verouderden dwang,
zich geestelijk volledig zal kunnen ontplooien.
Waarschijnlijk zal de waarheid wel in het midden liggen en, evenals bij zoovele
maatschappelijke evoluties, is náást winst verlies te boeken. Treffend is het dat uit
de jongste litteratuur - vooral die door vrouwen wordt geschreven - ons soms zúlk
een radeloosheid, weemoed of leegte tegemoet komt, dat het ons duidelijk moet zijn
dat de vrouw zich met haar onbestreden verovering nog niet heeft weten te
vereenzelvigen. - Wanneer wij in onze herinnering terug gaan naar de litteratuur van
twintig, vijf en twintig jaar geleden, dan zien wij dat tòen, door enkele zeer moderne
auteurs, de vrouw in liefdesverhoudingen, die niet wettig waren, werd beschreven,
maar dit geschiedde aarzelend en de publieke opinie laakte het. Jonge, vrouwelijke
auteurs hebben het in dien tijd bestaan een genegenheid van een jong meisje voor
een getrouwden man te beschrijven, een genegenheid zoo diep, zoo groot, zoo verhuld
dat zij zich nauwelijks in één enkel woord en gebaar verried.
Eenigen tijd daarna verschenen vele verhalen waarin vrijmoedig het recht van
onweerstaanbare liefde bepleit werd, het recht der keuze van het hart. Het noodlot
van zulk een liefde, die zich toch nog maar op zeer onvolledige wijze mocht uitleven.
De publieke opinie las het gretig, doch laakte het. Tot, na den oorlog, een stortvloed
van litteratuur over de wereld brak, waarin de liefde, de hartstocht als een vrij
menschen-bezit werd voorgesteld, maar in vele van die boeken was de liefde nog
romantisch en de hartstocht nog als een vuur. Doch in het allerlaatst decennium
verschijnt er over de geheele wereld een litteratuur waarin de erotiek van alle glorie
is ontdaan. Ontluisterd staat hij voor ons, deze onttroonde Eros, - een bleeke schim
van wat hij eens was. En toch is de macht van dezen ontluisterden God nog zoo groot
dat hij in staat is menschen vóórt te drijven, radeloos en uitzinnig.
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Maar hij werpt geen vuur meer in de harten, zelden meer verlicht hij met sterrenglans
het gemoed, maar hij brengt bittere begeerte in het bloed en een fatalen drang om
zich zelf te verliezen.
Dit is het wat het noodlot der jongeren schijnt: dat zoovelen zich verliezen willen.
Waarom willen zij zich verliezen? Om de werkelijkheid niet te kennen.
Want de werkelijkheid is als een leegte voor hen, en alles lijkt hen dikwijls schijn.
Hun liefdesspel is een vlucht uit de werkelijkheid, geen ontmoeting der zielen.
Wanneer liefdesverhalen van vóór een decennium nog uiting gaven aan een zeker
verlangen om te kennen en gekend te worden, nu treedt naar voren een drang om te
genieten en te vernietigen. En boeken als deze, die van den angst over zich zelf (onze
jeugd) getuigen, geven blijk dat er nog menschen zijn die met wakkere oogen en een
open gemoed rondzien in de wereld. Het zijn zij, die zich rekenschap willen geven.
Van dezen ‘nood der tijden’ verhalen de bovengenoemde boeken en van die drie is
‘Waren wij kinderen?’ van Fré Dommisse verreweg het belangrijkste. Haar boek is
een klacht, een noodkreet. Haar jong meisje (van heldin kunnen we moeilijk meer
spreken!) is leerling van een lyceum, zij leeft ook in deze leegte of althans in een
groote, angstige onzekerheid, al is haar geest belangstellend genoeg. Déze leegte,
dit gebrek aan een zeker evenwicht, voert haar tot een liefdesverhouding met een
schoolvriend, een verhouding die eigenlijk haar dieper wezen in opstand brengt.
Ergens, diep in, wordt zij verteerd door een onverklaarbaar schuldbesef. Is het de
eeuwenoude traditie, die leert dat een vrouw zich zóó jong niet weggeeft zonder
liefde? In groote eenzaamheid (haar ouders vermoeden niets) moet zij dit conflict
doorlijden. Wij moeten gelooven dat, ondanks haar angst en haar ongeloof, zij er
tóch eenmaal komen zal; daartoe is het verlangen naar licht te sterk in haar. Láng is
de weg voor dit moderne menschenkind. In dit boek is op zeer treffende wijze een
smartelijke periode in een modern jonge-meisjesleven uitgebeeld.
De twee andere boeken behandelen óók jonge meisjes die de vrijheid nemen den
drang van haar bloed (niet altijd die van haar hart) te volgen, maar in haar is het
conflict minder diep, omdat de omringende wereld en het wereldgebeuren er minder
sterk in worden weerspiegeld. Want dat is juist de zeer groote verdienste van Fré
Dommisse's boek.
Het jonge meisje in het boek van Truus Eygenhuysen is een ontwortelde, die thuis
niet aardde en die door vriendschap niet te redden viel. Zij volgt den donkeren drang
harer driften. Fatalistisch en onverschrokken gaat zij den hellenden weg. Zelfs de
liefde - de groote - vermocht haar niet te louteren.
Het jonge meisje in ‘Partita’, wier opvoeding nergens steun gaf, zegt aan haar oom
en goeden vriend: ‘Zoolang ik niet liefheb, troost ik mij.’ In haar is nauwelijks strijd,
maar een bewust áfwerpen van elk vooroordeel. Hoewel zij nog een schoolmeisje is
(achttien jaar) heeft zij haar minnaar. Ik schrijf dit laatste woord nog neer, maar het
is merkwaardig, zoo onwer-
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kelijk als het aandoet. Toch is Marcelle niet ongevoelig, maar zij heeft vroeg haar
pijn verbeten.
Ging de vrouw te ver toen zij eens, in een misschien zuivere impuls, de te groote
tyrannie van liefde ván zich wierp? Moest zij zich bevrijden om als geestelijk wezen
vrij te kunnen ademen? Maar schoot zij haar doel niet voorbij? Want wie geestelijk
onafhankelijk wordt, weet ook in vrijheid lief te hebben....
Doch hoe het ook zij, op het oogenblik heerscht, naar het schijnt, in het rijk van
Eros - als overal elders - de crisis....
JO DE WIT

G. van Nes-Uilkens, Dubbele Bart. Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf's U.M., 1932.
Het is misschien wel goed, ten einde onbillijkheden te voorkomen, zich er hier eens
rekenschap van te geven, dat mevrouw Van Nes-Uilkens zich als schrijfster in een
andere richting ontwikkeld heeft dan velen haar op grond van haar debuut (‘De jonge
Jaren van de Bergmannetjes’) hadden toegedacht. Hoe langer hoe meer blijkt, dat
deze auteur haar hart verpand heeft aan wat wij zouden willen noemen de
ideeën-romantiek. Zij houdt zich niet bezig met het leven zooals het i s , maar zooals
het zijn moest, indien de werkelijkheid ondergeschikt zou zijn aan onzen wil. Wij
mogen daarom de menschen, die deze schrijfster ons teekent, ook niet beschouwen
als menschen zooals ze zijn, maar als menschen, zooals ze moesten zijn, wanneer
onze idealen de wereld zouden regeeren. Mevrouw Van Nes-Uilkens wenscht in haar
boeken volstrekt geen pogingen te doen om de werkelijkheid van het menschelijk
bestaan te doorgronden. Zij stelt haar geïdealiseerde werkelijkheid (de werkelijkheid
zooals zij zijn moest), eenvoudig in de plaats van de werkelijkheid, zooals zij nu
eenmaal is, nu zij niet gemaakt is door ons, maar door een Ander. Zij tracht deze
werkelijkheid (de geïdealiseerde) aannemelijk te maken voor de vele harten, die
hunkeren naar bevrijding uit leed en druk. Vandaar het groot succes, dat aan haar
werk te beurt gevallen is: wij willen zoo gaarne een betere wereld de onze noemen
dan die waarin wij van onze geboorte tot onzen dood te leven hebben; wij zouden
de werkelijkheid zoo gaarne naar onze inzichten verbeteren willen.
Doch nu is het eigenaardige dit, dat de letterkunde zulk een hemelsbreede afwijking
van de werkelijkheid niet gedoogt. Hoe rijk ook de fantazie moge zijn, zij bezit een
heimelijk contact met de werkelijkheid; zoodra dit verbroken wordt, gaat de Muze
op de vlucht.
Aanvankelijk bezat mevrouw Van Nes-Uilkens dit contact. Zoowel in haar eersten
als in haar tweeden roman (‘Het verlaten Eibernest’), zij het hier reeds in mindere
mate. Gaandeweg echter heeft een bewust idealisme in haar werk de overhand
gekregen en maakte gansch de wereld harer verbeelding
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tot louter een wereld van papier. Zij bedacht haar boeken, zij ‘verzon’ ze niet meer.
Haar figuren handelden niet langer als menschen, doch als marionetten. Zij beschikten
niet over de vrijheid, waarmede de verbeelding van den dichter hen zou hebben
willen toerusten; neen, zij hadden te gehoorzamen aan de ethische levensopvattingen
van de schrijfster.
De weg, dien mevrouw Van Nes-Uilkens op deze wijze is gaan bewandelen, is
niet de weg der litteratuur, het is een nevenweg, die eindigt bij het tractaat in
roman-vorm. Mevrouw Van Nes-Uilkens is op dien weg reeds tamelijk ver gegaan.
Zóó ver, dat wij vreezen, dat er voor haar, menschelijkerwijs gesproken, geen
terugkeer meer mogelijk is tot haar uitgangspunt. Wij zouden er daarom verkeerd
aan doen voort te gaan met aan deze schrijfster te verwijten, dat zij haar oorspronkelijk
talent verloochend heeft. Wij hebben het feit te aanvaarden en te vertrouwen op de
uiteindelijke rechtvaardigheid van Kronos' oordeel, dat zooveel zuiverder en strenger
dan al onze voorloopige en tastende oordeelen is.
Mevrouw Van Nes-Uilkens is overigens volstrekt geen op zichzelf staande figuur.
Zelden echter bezitten zulke schrijfsters een oorspronkelijk litterair talent; meestal
blijkt reeds terstond bij hun debuut met wie wij te maken hebben. Dat dit bij mevrouw
Van Nes-Uilkens niet terstond het geval is geweest, mogen wij háár echter, naar het
ons voorkomt, niet aanrekenen.
Over ‘Dubbele Bart’ laat zich het zelfde zeggen als over de oudere boeken van
deze schrijfster. Wij volstaan met het citeeren van het volgend fragment, waarvan
de door en door valsche romantiek waarschijnlijk wel zonder meer tot de lezers
spreken zal. Zoo niet, dan zal het misschien voldoende zijn hen aan het werkelijk
aspect van den oorlog te herinneren, zooals wij dat kennen uit de oorlogslitteratuur.
Men lette op de ‘aesthetische’ vergelijking!!!
‘Eenige weken later brak, nog onverwacht (zie rubriek familie-berichten! R.H.)
de oorlog uit. Zóó-maar (zie Emil Ludwig, Juli 1914! R.H.). Gelijk in de natuur soms
plots door een nacht van storm de zomer tot herfst omslaat, en paddestoelen
opschieten, waar tevoren de bloemen bloeiden (lectuur van een paddestoelen-boekje
aanbevolen! R.H.).’
Dit citaat, dat te vinden is op blz. 109, bewijst zonneklaar, dat mevrouw Van
Nes-Uilkens wat zij beschrijft, niet ‘ziet’, maar bedenkt.
ROEL HOUWINK

Herman de Man, Over de Joden en hunne Vervolgers. Baarn, Hollandia
Drukkerij, 1933.
Deze brochure van den tot het katholicisme overgeganen Joodschen schrijver, die
schuil gaat achter het pseudoniem Herman de Man, is een waardig getuigenis van
christelijke liefde en verdraagzaamheid, dat wij gaarne aan allen ter lezing aanbevelen,
die zich interesseeren voor het Joodsche vraagstuk. Van Protestantsch standpunt zou
misschien de formuleering,
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en soms ook de argumenteering, eenigszins anders luiden, in principe echter vallen
Katholieke en Protestantsche zienswijze hier uit den aard der zaak volkomen te
zamen. En men kan het slechts betreuren, dat niet een zelfde klaar en onomwonden
getuigenis ons ook van gene zijde bereikte. Voor wien het Evangelie hoogste
levensnorm is, kan er ten dezen opzichte o.i. geen twijfel en geen verschil van meening
bestaan.
Het minst gelukkig lijkt mij De Man's staatsrechtelijke bewijsvoering. Voor zoover
zij mij uit zijn geschrift duidelijk geworden is, gaat zij uit van de staatsidee van
Rousseau en het lijkt mij ten eenen male twijfelachtig, of deze zich vereenigen laat
met Christelijke opvattingen daaromtrent. En juist in dit punt zou een heldere
uiteenzetting van principieelen aard niet overbodig zijn geweest.
Evenmin gelukkig lijkt het me, dat de schrijver op blz. 47 van zijn brochure spreekt
van ‘Christus' Wet’ en van ‘de Nieuwe Wet’ in tegenstelling met de ‘oude’ Mozaïsche
wet. Want het is juist het kenmerkende van deze nieuwe ‘wet’, dat zij niet ‘wet’ is,
maar meer dan dat: vervulling der wet. Hier immers zou aldus gemakkelijk verwarring
kunnen ontstaan.
Deze opmerkingen doen echter niets af aan de intrinsieke waarde van dit geschrift,
dat wij van harte een ruime verspreiding toewenschen, ook onder andersdenkenden.
ROEL HOUWINK

Dr. K. Smits. Iconographie van de Nederlandsche Primitieven.
Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’, Amsterdam 1933.
Dr. K. Smits te Nijmegen heeft een lijvige dissertatie in boekvorm over bovengenoemd
onderwerp in het licht gegeven. Schrijver ziet de iconographie zuiver als
hulpwetenschap van de kunsthistorie. Dit wekt al dadelijk onze verwondering,
aangezien wij van een iconograaf toch zeker mogen verwachten, dat hij zijn vak als
een zelfstandig studiegebied beschouwt. Deze o.i. volkomen onjuiste opvatting, die
de schrijver van zijn taak heeft, doet zich in het geheele boek maar al te zeer gevoelen
en geeft er het tweeslachtige karakter aan, dat den lezer hier en daar tot wanhoop
brengt. Voor wie is het boek bedoeld? Wij vermoeden uit bovengenoemde bekentenis:
voor den kunsthistoricus. Het is evenwel sterk aan twijfel onderhevig, of deze met
het boek werkelijk gebaat is: overal waar de kunsthistoricus vragen stelt en beleering
zoekt, komt hij bedrogen uit.
Stelt men zich op ‘zuiver’ iconographisch standpunt, dan mag de lezer meer
verwachten ingelicht te worden omtrent tal van vragen over de herkomst en
ontwikkeling van oude iconographische voorstellingen. Het blijft in dit werk te veel
bij opsommen van uit de literatuur (Friedländer!) bekende kunstwerken (waarom
voornamelijk schilderijen en niet meer miniaturen e.d.?) die gerangschikt worden
volgens het hier volgend schema: I. God.
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II. Het Oude Verbond. III. Christus. IV. De H. Maagd. V. Heiligen. VI. De vier
uitersten. Hoe veel meer voor de hand liggen indeelingen zooals deze voorkomen in
de voortreffelijke werken van Molsdorf en Künstle!
Van elk onderwerp geeft de schrijver eenige voorbeelden, beschrijft deze, wijst
soms op parallellen in de literatuur en daar blijft het eigenlijk bij. Wat ervaren wij om slechts één voorbeeld te noemen - over de levensbron, wat over de eenhoorn en
dergelijke meer? De lijst van Heiligen is wel wat mager uitgevallen en geeft slechts
een keuze uit het omvangrijke materiaal.
Gaarne hadden wij iets vernomen over de vraag, of de Nederlandsche iconographie
een eigen karakter bezit en over haar verhouding tot andere landen. Het laatste
hoofdstuk, dat een samenvatting geeft, laat ons hier in de steek; en wat te denken
over de karakteriseering van den ouden Brueghel als sarkast? (p. 237).
Onze indruk is, dat de schrijver wel veel materiaal heeft samengebracht, maar dat
het tot een doelmatige verwerking nog niet is gekomen. Hierdoor ontstaat het gevoel
van onbevredigdheid, dat de lezer helaas niet van zich af kan zetten. Ondanks de
respectabele hoeveelheid arbeid aan dit boek besteed bezitten wij nog steeds niet de
gewenschte iconographie van onze Nederlandsche primitieven. Een tachtigtal
illustraties, meest naar bekende schilderijen, verlucht den tekst, terwijl een uitvoerig
register en een literatuurlijst (niet volledig!) het boek besluiten.
De terminologie van het werk verraadt een sterken Duitschen inslag.
R.J.

Kalender 1934.
Ook voor 1934 heeft de Groningsche Kunstkring Zig Zag een kalender uitgegeven,
een schutblad en 12 maandbladen, alle van de origineele houtsneden afgedrukt; 13
jongeren hebben hieraan meegewerkt. Het eene blad is beter dan het andere; er zijn
kennelijk beginners bij, die nog veel te leeren hebben, maar in dezen
gemeenschappelijken arbeid zit toch iets frisch en aardigs en dat maakt, dat men met
genoegen dezen kalender bekijkt. Bij de typografische verzorging van de cijfers heeft
Herman Dijkstra te weinig rekening gehouden met de noodzakelijkheid, dat men een
kalender ook op een paar meters afstand nog gemakkelijk moet kunnen lezen. De
cijfers zijn niet sprekend genoeg en staan veel te dicht op elkaar. Maar misschien
hebben de Groningers, die over hun verre velden en het Wad heenzien, betere oogen
dan wij gewone Hollanders!
J.S.

Grafische Almanak voor het jaar 1934, met houtsneden van W.J.
Rozendaal. Uitgegeven voor de Ver. tot bevordering der grafische kunst
door W.L. en J. Brusse's Uitgev. Mij., N.V. Rotterdam.
Deze kleine almanak schenkt een dubbel genot: om de prachtige, gave
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typografie van S.H. de Roos, letter-kundige in den meest letterlijken zin en om de
fraaie houtgravures van W.J. Rozendaal, op wiens grafische werk ten dienst van het
exlibris in de Januari-aflevering Joh. Schwencke de aandacht vestigde (zie ook het
frontispice en de IVe prentpagina). Nadat bij onze Oosterburen de goedverzorgde
almanak, waaraan onze voorouders zooveel hechtten, allang weer tot leven is
gekomen, is gelukkig ook in ons land de laatste jaren een nieuwe bloei waar te nemen.
En van dien bloei is deze almanak een schoone bloesem. Rozendaal sneed voor elke
maand een kopvignet en bovendien nog vijf prenten van 9½ × 13½ cm, het formaat
van den bladspiegel, en verder nog een vignet voor titelblad en omslag. Werk vol
goede hoedanigheid en getuigend van veel toewijding; hier en daar nog wat te druk
en te weinig gespannen, maar vol belofte. Achter den eigenlijken almanak in
maandbladen volgt een naar de gemeente opgestelde alfabetische lijst van openbare
verzamelingen of instellingen in Nederland, waar, voor welk doel dan ook, prenten
en teekeningen worden bewaard; met korte aanduiding van den aard der verzameling,
catalogus, tijd van openstelling, naam van conservator, enz. Zeer nuttig voor allen,
die deze gegevens wenschen te raadplegen! Het boekje, dat alleen reeds om de
typografie een lust voor de oogen is, werd op velijn Hollandsch Pannekoekpapier in
300 ex. gedrukt, waarvan 200 in den handel.
J.S.

Leo Gestel bij Frans Buffa & zonen
Wat doet het er toe, of wij een etiket plakken op het werk van Gestel en of wij zeggen
dat dit nu expressionisme is? Laat ons simpel verheugd zijn, laat ons blij aanvaarden,
wat ons zoo overvloedig wordt geschonken: een l e v e n d e kunst, een direct uit een
rijk verbeeldingsleven geboren kunst, ja, een b e e l d e n d e kunst, wanneer ik dit
versleten woord weer voor het publiek op de toonbank mag zetten in al zijn rijke
beteekenis, waarvan men zoo weinig besef meer heeft. Is alles, wat als ‘kunst’ wordt
geproduceerd in den vorm van schilderijen, teekeningen, etsen, litho's,
beeldhouwwerk, dan geen beeldende kunst? Zoo neen, waarom is het werk van Gestel
dit dan wel? Zuiverheid bovenal; laten wij de uitdrukking ‘beeldende kunst’
reserveeren voor die kunst, waarbij de beelding, de vormgeving (waarin ik de kleur
mede begrijp) dictatoriaal wordt bepaald door de persoonlijkheid van den kunstenaar
en slechts gehoorzaamt aan de wetten, die deze persoonlijkheid beheerschen. Dat
wil niet zeggen dat wij in beeldende kunst naar deze begripsbepaling noodzakelijk
de vormen zullen missen, welke ons uit de werkelijkheid vertrouwd zijn, maar alleen,
dat degene, die zich met recht beeldende kunstenaar kan noemen, zelfstandig over
al die vormen
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moet beschikken, ze moet volgen of niet volgen al naar zijn wil. Hij mag alleen zijn
emotie, zijn intuïtie volgen; hij mag de beelden en vormen, die in hem opkomen,
niet vervormen, want dan zou hij zijn eigen wezen deformeeren; maar wat buiten
hem is, de beelden en vormen der doode en levende natuur, die mag hij gebruiken
zooals hij dat wil, ze volgen of niet. Komen die beelden en vormen overeen met zijn
eigen ontroeringen en voorstellingen, dan zal de kunstenaar ze terecht gebruiken en
ook dan zal hij boven die beelden en vormen uit zijn ziel kunnen uitzingen, zooals
Boeren Brueghel dat deed. Maar komen ze daarmee niet overeen, dan zal de
kunstenaar alleen in die vormen en beelden zich uiten, welke in hem zelf zijn gegroeid.
Maar het natuurgetrouwe als e i s c h stellen aan de beeldende kunst, verlaagt deze
tot techniek en miskent haar geestelijken oorsprong. Wij mogen den beeldenden
kunstenaar slechts vragen, wat wij ook den dichter, den componist vragen: de zuiverste
uitdrukking van zijn ontroering, ongebonden aan de werkelijkheid. Of hij in die
uitdrukking de beelden en vormen der werkelijkheid wil gebruiken, en h o e hij ze
wil gebruiken, formeeren of groepeeren, moeten wij hem overlaten. Dezen eerbied
en dit begrip zijn wij den beeldenden kunstenaar schuldig.
Wie zoo staat tegenover Leo Gestel, wiens werk aan deze normen bij uitnemendheid
voldoet en wie hem geen wetten wil opleggen, die men aan den fotograaf moet stellen,
zal toegankelijk worden tot zijn altijd weer uit eigen rijke en schoone verbeelding
opborrelende kunst. Hij moge dan niet alles verstaan - het blijft nu eenmaal voor
ieder moeilijk zich te vereenzelvigen met het zoo anders geaarde wezen van een
ander mensch - hij moge niet steeds de schoonheid kunnen ontdekken in hem vreemde,
onverstaanbare vormen, menig keer zal hij de hooge vreugde smaken van een zich
verliezen in een aan de alledaagschheid onttogen hoogere werkelijkheid, een
verblijven in een volkomen andere wereld.
Paul Fierens, die dit scheppen van een eigen verbeeldingswereld zoo opmerkelijk
bij Gestel vindt, getuigde van hem in zijn ‘L'Art hollandais contemporain’1). ‘L'oeuvre
de Gestel, hautaine, assez dédaigneuse, parfaitement noble, s'écarte du sensible et
nous impose la vision, la présence d'une humanité aux proportions héroïques, aux
attitudes concertées. Une recréation de l'univers s'opère dans le cerveau de l'artiste
qui ne suscite point de monstres, mais conçoit ses grandes figures comme autant
d'idoles, objets de son culte, où se résume ce qu'il pense, ce qu'il désire ou ce qu'il
craint.’
De motieven zijn bijzaak, maar ieder kunstenaar heeft de zijne, die hij liefheeft
en eeuwig in alle nuances herhaalt. Gestel speelt zijn spel met het paard, dat hij lief
heeft, met de duif, met de menschelijke figuur. Altijd is het weer anders. Het zijn
niet de paarden onzer weiden, maar zij grazen

1) Paul Fierens, L'Art hollandais contemporain. Couverture et dessins dans le texte par Leo
Gestel. Ed. Le Triangle, Paris 1933.
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op de Elyzeesche velden. Zij zijn anders, maar toch, zij hebben het elementaire van
het paard, het fiere, het gespannen-slanke, het edele. Verder zijn ze groen of blauw,
hun manen en staarten zijn kort of eindeloos lang. Wat doet het er toe? Het zijn
beelden, waarin de ontroering zich schoon vertastbaart. De menschelijke figuur is
anders dan die wij kennen, zij heeft vaak geen andere beteekenis dan een compositaire.
Maar ineens ontvlamt Gestel voor den mensch als drager van gedachten, als oerbeeld
van een volk, als karakter van een kleine besloten wereld. En hij zal zijn beeld vormen,
autoritair, zóó, dat dit beeld uitdrukking geeft aan een gedachtencomplex of aan het
karakter van een stam of kleine volksgemeenschap. Zoo ziet en vormt hij de
Spakenburgers als een aan de aarde en het water gebonden volk, dat de eeuwen door
zijn zwaren gang gaat, het hoofd vol van de kleine dorpsgebeurtenissen en het groote
geloof.
Deze uitgebreide tentoonstelling van klein werk, schetsen in kleur en teekening
uit de jaren 1925-1933, leerde ons Gestel weer kennen als een, die nog voortdurend
stijgt en verder komt, die voortdurend zoekt en veel vindt, voor wie het schilderen
hetzelfde is als ‘inventer’, gelijk Raoul Dufy van zijn eigen werk zegde. Geen spoor
van zelfgenoegzaam teren op verbleekte indrukken. Een prachtige inspiratie,
geschraagd door een kunnen en kennen, dat voortdurend in geduldig studeeren
geoefend wordt door een hand, die in stagen arbeid krachtig en zeker blijft. Een
kunst, die vol spanning is en s t i j l heeft; waarmee ik de evenwichtstoestand bedoel
tusschen datgene wat men wil uitdrukken en de uitdrukkingsmiddelen, de harmonie
tusschen den geestelijken inhoud en den zichtbaren vorm. Het is die stijl, welke ons
bij het zien van die werken van Gestel, welke het meest voldragen zijn, de associatie
met het woord ‘klassiek’ op de lippen brengen.
Gestel behoort tot de zéér schaarsche waarlijk belangrijke figuren in de
Nederlandsche schilderkunst. Men kan deze plaatsbepaling nog scherper aangeven
door hem te vergelijken met hen, die de moderne ‘école de Paris’ vormen. Doet men
dat zonder nationale vooringenomenheid, maar ook zonder de typisch-Nederlandsche
adoratie van vreemd boven eigen, dan zal men gemakkelijk tot het besef komen, dat
Gestel zich ook in dat milieu, tusschen Derain, Dufresne, Dufy, om slechts dezen te
noemen, volkomen handhaaft en zich boven velen van deze ‘école’ welke geen school
is, verheft door zijn zuiver en diep gevoel, zijn strikte eerlijkheid, zijn ernst en zijn
technisch meesterschap.
J. SLAGTER

Jacoba van Heemskerck (1876-1923)
Het is tien jaar geleden, dat Jacoba van Heemskerck stierf. Haar kunst heeft in de
branding geleefd van de na-impressionistische woelingen. Zij heeft eerst het
divisionisme van S i g n a c en S e u r a t gekend, via de toe-
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passingen in ons land van H a r t N i b b r i g , dien zij in de naturalistische
boerenkoppen, gaaf en zuiver geteekend, nabij kwam. Hoe rustig en welhaast klassiek
eenvoudig was dit alles bij de kort daarna doorbrekende beweging van het
expressionisme in de kunst. Dit was niet Fransch, maar Duitsch en Duitsch-Russisch.
Jacoba van Heemskerck heeft er zich middenin gewaagd. Maar niet, dan nadat zij
de cubistische ontleding van de vormen op getemperde wijze volgde in landschappen,
hofsteden met boomen, stilleven. Ook dit werk was nog rustig, stil en bezonken. De
kleur bijna afgestorven, triestig; verstild in fijne grijzen, zwart, bruin en zware
groenen. Nu de jaren over dit werk heen gingen, nu wij het zien kunnen zonder
theoretische standpunten te moeten verdedigen of bestrijden, blijkt het een slechts
halverwege doorgevoerde cubistische manier te doen zien, waar doorheen een sterke
s t e m m i n g dringt. Het is geen Latijnsche vormstrijd, maar een indringende
gestemdheid, die dus slechts zijdelings met cubisme iets te maken had. Zij heeft de
motieven van een hoeve en boomen gedrenkt in een eigen zielstoestand, eenzaam,
ernstig en berustend. Reeds deze door het cubisme slechts lichtelijk beroerde
landschappen zijn uitingen van een sterke stemming, meer van zichzelf dan van het
waargenomen motief. Het laatste kan in den schok der herkenning de drift tot de
zelfbekentenis vlottend hebben gemaakt. Zelfbekentenissen waren het nog niet ten
volle, wel in aanleg. De grootere reeks der expressionistische werken doet dan opeens
de innerlijke branding zien van deze schilderes.
Heel de voorname, stille bezonkenheid is gescheurd. 't Is of de cubistische
vormaandacht de stemmingen nog gebonden heeft gehouden tot het laatste. Het
verband met de wereld valt er nog niet geheel in weg. Het expressionisme laat de
teugels vieren. Wij zien regelrecht in de draaikolken, in de onweders, in den
dreunenden strijd van een mensch, die geheel opzichzelf aangewezen, zonder het
reddende verband met de wereld en nog zonder de gaven van mystische vereeniging
met het transcendentale leven, toch nog vorm wil en moet geven aan hetgeen van
binnen dringt naar buiten. Die doorbraak heeft iets ontstellends gehad. Het geleek
een innerlijke ontreddering. Flarden van de buitenwereld verschenen nog in den
dynamischen aanblik van de zielswereld. Het geleek chaos en beweging; een in
barensnood verkeerende wereld. Nu het achter den rug is zien we het rustiger en
meteen verouderd. Het blijkt alleen bij wijze van moment mogelijk te zijn geweest.
Het heeft geen basis gegeven voor de toekomst. Het leek nieuwer dan het was. Het
was een crisis in een lang proces van kunst-ondergang en kunstvernieuwing. Maar
in dat proces gaf het veel meer een toestand van zeer bewogen menschen, die de
wereld los hebben gelaten omdat zij ze niet meer konden houden, dan een uitkomst,
een openbaar maken van een gewonnen bezit of een geleden verlies.
De tentoonstelling in de cultureele Club door Dr. G. Knuttel samengesteld
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in den Haag (2de Kersttentoonstelling) trof mij, hoewel ik tal van werken in vroeger
jaren (doch nooit bijeen) wel gezien had. Het geheel trof door het logische en fatale
in de ontwikkeling en door het duidelijk beeld, dat deze vorm van expressionisme
veel eer dan een nieuw begin, een einde is geweest van de vorige-eeuwsche
schilderkunst. Het was of wonden waren opengegaan, heelende weefsels waren
stukgereten en het geding tusschen herstel of ondergang in geen enkele richting nog
was beslist. De aanblik van veel van deze werken is vereenvoudigend en verhelderend
voor den beschouwer. Het bleek dat er een zekere monotonie bestaat in deze
expressionistische middelen. De hevigheid, het explosieve van de kracht tot uiting
beschikt niet over een rijkdom of een zorgvuldige keus van middelen. Integendeel;
wel lijkt alles vrij geworden; de kleur is vrij, de lijnen zijn vrij. Een cosmos van
krachten lijkt in werking. Maar de lijnen gaan een zelfden weg; de vrijheid is slechts
schijn en nutteloos; de kleuren zijn beperkt. De bliksemstralen van een losgebarsten
onweersbui lijken grillig en onberekenbaar, maar wetmatig blijven ze. Het telkens
terugzien van dezelfde krommingen en bliksemachtige lijnen doet de geaardheid van
dit werk kennen als een dynamische ontlading - tusschen vormwereld en zielscrisis.
Ieder beeld is dus feitelijk een onopgelost schouwspel voor ons. Dat de gansche
gevoelsmensch hier is aangegrepen door het leven en strijdt om een verloren wereld,
maakt deze werken tot een aangrijpende reeks. Het werk mag dan beïnvloed zijn
door K a n s d i n s k y , die overigens zeer veel gecompliceerder en technisch én
vormelijk belangrijker is, achteraf bezien is er zooveel eenheid in het werk van
J a c o b a v a n H e e m s k e r c k , dat het zich met een eigen karakter handhaaft in
dien tijd. Zij is kennelijk gegrepen geweest door een beweging die voorbij is gegaan.
Maar in die beweging heeft zij zich geworpen, blijkbaar zonder zucht tot zelfbehoud,
roekeloos en onverschrokken, als gold het een laatste kans om zichzelf te geven,
zooals zij zich wenschte te geven. De expressionistische mogelijkheid moet
buitengemeen sterk overeengekomen zijn met hetgeen haar bewoog. Boven die
opengereten vormwereld van haar tijd hooren wij haar eigen stem. Het is een volledig
zich uitzeggen geweest; geen experimenteeren met wat anderen deden in een bewogen
tijd.
Nog een enkel woord over de kleur. Deze is later branderig en gloeiend geworden.
Soms tracht zij door zware zwarte lijnen, als loodvattingen van ramen, die kleuren
nog heimelijker te maken; soms bouwt zij dan tevens haar doek straffer op. Maar tot
in die pogingen tot bouw blijft zij lyrisch geladen, stroomend. Zij herhaalt dan een
motief (de zeiltjes b.v.) veel keeren als wil zij daardoor meer steun en kracht geven
aan een poging tot beteugeling. De kleurgeving wordt echter niet wezenlijk nieuw;
er breken geen dissonanten in door. In wezen gloeit een h a r m o n i s c h e
kleurenwereld hier in laatsten gloed. Het is de storm over een oude wereld; het zijn
de open wonden van een lange ziekte.
A.M. HAMMACHER
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Raoul Dufy bij Esher Surrey, Den Haag
Het werk van den Franschman Dufy toont steeds een speelsch experimenteelen inslag.
Om zoo te zeggen is het een voortdurende krachtmeting, een virtuoze voorbereiding,
een steeds opnieuw zich kwijten van een zelf gestelde, vreugderijk aanvaarde taak.
Het is niet diepzinnig - bewust noch onbewust - en het openbaart, in een figuur, geen
psychologie of dramatiek, in een landschap ternauwernood een stemming. Het is een
gretige proefneming; een lenig en hevig spel; bijna een lachend stoeien in de verf.
Nooit iets, dat gelijkt op een biecht, nooit de minste gebondenheid aan het onderwerp
als concreet geval. Het laatste toch blijkt voor Dufy niet meer dan een willekeurig
gekozen uitgangspunt. Of de schilder een vredig Zuid-Fransch dorpspleintje weergeeft,
de blanke woningmuren door zachtkleurige luiken verlevendigd, en met vriendelijk
wuivende palmboomen en een dwaze muziektent in den hoek; of een liggend
vrouwenaakt, waarover groote vlinders sierlijk vladderen en snelle zwaluwen stijgen
en dalen; of dat hij ons de spanning van een paardenwedloop of de ontspanning van
een zomersch bootpartijtje wil suggereeren - het gegeven blijft enkel een aanloop en
schijnt door de werkzaamheid der fantasie al bijna bij voorbaat opgelost tot een
frissche kleurenwemeling en een arabeskachtig lijnenrhythme, waarin niets meer
herinnert aan de vermoeiende samengesteldheid der dagelijksche verschijningsvormen.
Dufy's wereld is er een van kinderlijke blijmoedigheid en bijna simplistische
directheid.
Zijn grootheid lijkt mij hierin gelegen, dat hij bij alle dartele luchtigheid niet
oppervlakkig wordt. Hij maakt zich er allerminst zoo gemakkelijk van af, als menige
leek kan meenen. Integendeel, in de kleurkeuze en de kleurenmenging voelt men
een onvermoeid en onvoorwaardelijk streven naar de grootst mogelijke zuiverheid,
en zijn parate, veerkrachtige lijn spreekt van een duidelijke bezieling, een
onmiskenbare intensiteit, waaraan een zekere spotlust soms niet vreemd is. Toch
blijft de visie te beminnelijk, dan dat deze lijn ooit hekelend, of polemisch agressief,
zou mogen heeten.
Technisch bekeken definieert men deze kunst het gemakkelijkst als een decoratief
expressionisme, waarin de lijn en de kleur twee min of meer afzonderlijke werelden
vormen. Dufy toch lijkt bijna met de olieverven te aquarelleeren: hij bedekt eerst
zijn doek met een wonderlijke harmonie van dun neergezette kleurpartijen en gaat
vervolgens in deze kleurmassa teekenen met een onnavolgbare spontaneïteit; met
dit gevolg echter, dat kleur en lijn elkander vaak niet dekken in den gebruikelijken
zin. Zonder twijfel een gevaarlijke werkwijze! Maar Dufy past haar toe met zoo'n
onverhoedsch élan en zooveel charmante kunde, dat wij de laatsten zullen zijn er
den opgetogen, moedigen schilder een verwijt van te maken.
W. JOS. DE GRUYTER
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Overwegingen bij de schilderijen van Jaak Schaepherders
door Albert van Hoogenbemt
MECHELEN is toch een zonderling oord! Ge loopt langs de vest en ge ziet daar een
korten ineengedrongen man, een chimpanzee aan de gevels hangen en deze bewerken
met een kwast. Of ge vergezelt, als zoontje van een vrijwilligen brandweerman, uw
vader naar het Stadstheater en ge hoort daar dien zelfden man liedjes zingen, die het
publiek doen brullen van de pret. En een tien jaar later zit ge op het atelier van dien....
chimpanzee. Terwijl hij gevels schilderde, dacht hij, in zich zelf gekeerd, aan het
schilderij dat hij Zondag zou maken. Hij stelt nu voor uw oog een menigte doeken
ten toon, fantastische bloemen en ingebeelde landschappen. En de revuezanger is
stil geworden, heel stil. Ge kijkt steelsgewijs naar hem op, ‘is dat de zelfde?’ Nu hij
naar zijn schilderijen ziet, liggen er in zijn oog vochtige glansen.
***
Er zijn menschen, die een heiligen afschrik hebben van oud te worden. Er zijn
schilders, die met onrust speuren naar de laatste artistieke strekking; want kost wat
kost willen ze van hun tijd zijn. Voelen ze dan dat ze zonder dit up-to-date heelemaal
geen waarde zouden hebben? Zijn ze dan zoo vast overtuigd van hun gemis aan
persoonlijkheid?
Op zichzelf is het reeds bewonderenswaardig dat iemand gedurende dertien jaar,
gansch vereenzaamd, op zijn atelier zit te werken en, alvorens de waarde van zijn
werk getoetst te hebben aan de artistieke meening, voldoende vertrouwen in zich
zelf bezit om de geweldige strooming te durven trotseeren die, in Vlaanderen, na
den oorlog en tot de jaren 1925-'26 tegen de traditioneele opvatting van de
schilderkunst aanbeukte. Ge moet weten, een mensch leeft maar eenmaal en het is
voldoende van een valsch standpunt uit te vertrekken om zijn gansche leven te
verspelen. En Schaepherders had geen tijd meer te verliezen, hij was reeds een eind
in de dertig toen hij begon te schilderen. Het moest zoo eens uit zijn met de gevestigde
opvatting van de schilderkunst? En verschillende sterke naturen gaven zich gewonnen
voor de nieuwe richting. Maar hij stuurde bewust en energiek rechts, wanneer alles
er op wees dat links zou overwinnen. De man werkte en kende zijn eigen evolutie.
Deze kunst verbijsterde mij eerst; doch ze eindigde met vertrouwen te schenken
doordat zij, de traditioneele, meer modern was dan de vooruit-
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strevende; of anders gezegd: doordat zij binnen de perken van de schilderkunst bleef,
waar de andere louter in haar ijver om voort te hollen het domein van de plastische
kunst reeds lang had verlaten; of nog anders gezegd: zij gaf vertrouwen doordat zij,
de reactionnaire, moderner was dan de vooruitstrevende, wijl zij dieper
revolutioneerde.
Voorwaar, het is voor de aantredende schilders, die, in ons land, de geestelijke
erfenis van de na-oorlogsche expressionisten hebben ontvangen en hunne
schilderkunstige opvattingen aan nieuwe waarden willen toetsen, uiterst moeilijk.
Gemakkelijk is het aan het schilderen te gaan in een tijd dat een richting volop naar
haar hoogtepunt stijgt, of reeds zegeviert. Bv. het expressionisme tien jaar geleden,
of het impressionisme vlak vóór den oorlog. Maar nu? .... Ook de schilderkunst kent
een verwarden tijd, vol van aarzeling en onzekerheid. Het expressionisme biedt geen
uitkomst meer voor onze nieuwe schilders; de tijd is voorbij van extra-schilderkunstige
experimenten, en ‘terug naar de natuur gaan, is in dezen tijd zoo moeilijk’, zooals
de jonge, doch reeds befaamde schilder Albert van Dyck mij een dezer dagen schreef.
Schaepherders heeft echter voor zich zelf deze moeilijkheid opgelost. Zijn werk
kenmerkt zich door een rustig evolueeren naar het doel, dat hij zich heeft gesteld.
Arbeid bij hem overwint alle aarzeling.
***
Het landschap als de gansche kunst van Permeke is een opspuiten van het instinkt.
Niet alleen het instinkt van den schilder, maar ook het oerinstinkt van den mensch.
De visschers en boeren van dezen schilder, die ongeevenaard blijft, staan nog dicht
bij de aarde; als een plant er zoo uitgegroeid. Hun handen hebben dezelfde kleur als
deze van den grond waarin ze dag-in dag-uit wroeten om er de vruchten uit te halen.
Hun voeten zijn misvormd van het zwoegen. En in de vrouwen - zij zijn alleen moeder
- herkennen we nog moeilijk de menschelijke vormen, eigen aan haar geslacht,
zooveel kinderen brachten ze ter wereld! In het gelaat van de visschers vinden we
de kleuren van de zee terug en den smaak van het zout. Ook zijn deze personages
ontdaan van al het tijdelijke. Zoo is er een verbazende overeenkomst tusschen de
groote teekeningen van Permeke en sommig beeldhouwwerk uit de 13e eeuw, dat te
zien is in de kathedraal te Chartres; ik bedoel hier de symbolische uitbeeldingen van
de maanden, Januari de winter, Augustus de oogst, October de zaaier. Ik wijs ook
nog op den pikker uit de kathedraal te Amiens, die zoo uit een doek van Permeke
schijnt gesneden te zijn. De menschen van Permeke hebben ook het ernstige uitzicht
van afgodsbeelden; zij gaan een duisteren gang en dragen in zich het fatale alsmede
het pathetische dat we in de Congoleesche beelden aanvoelen. Aldus hebben we
tevens de aanknoopingspunten van Permeke's kunst aangeduid.
Er is geen enkel van onze jonge schilders, die zulk een woesten drang door
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zich voelt laaien. Maar door deze ontstentenis komen hoedanigheden los, die de
kunst van de jongeren verrijken, waar ze deze van Permeke zouden verarmd hebben.
Dit gemis aan woesten scheppingsdrang laat het vervoerende spel van de kleuren
vrij. En ge weet dat de Vlaming de kleuren in het bloed draagt.
Schaepherders is iemand die behoefte heeft aan kleuren; voor wien het schilderen
een louter spel is, waarin hij zich uitviert, - een zinnelijke noodwendigheid. Geen
enkele geestelijke of zuiver-poëtische bekommernis zit bij hem voor; maar hij ziet
het leven verheven op een plastisch plan en in het kader van de schilderkunst tracht
hij het beeld van het leven tot werkelijkheid te maken. We staan hier voor een man,
die alleen in de wereld van kleur, vorm en rhythme zijn vermogens van denken en
voelen tot hoogste verhevenheid kan brengen. De schilderende vreugde is uitgangspunt
en blijft het eenig doel.
Ge begrijpt wat een verfrissching het werk van zoo een ‘barbaar’ moest zijn.
Vijftien jaar lang hadden we ons met allerlei geestelijke speculaties in verband met
de schilderkunst bezig gehouden; zoo zijn we gaan trachten naar eenvoudig een
schilderij, naar een doek met verf.
Schaepherders is zoo eenvoudig een schilder. En hier stelt zich aanstonds het
netelige debat: de voorkeur voor lijn of kleur; de opvatting van de Italiaansche of
van de Vlaamsche school. En verder, het probleem van de techniek, dat is uitgegroeid
tot een immer weêrkeerenden strijd tusschen den degelijken schilder en den
kunstenaar.
Er zijn schilders, die slechts teekenen en met kleuren invullen. Zij knoeien door
een vak uit te oefenen waarvoor ze niet geschikt zijn; zij strooien toch maar zand in
de oogen. Ze zullen mij het voorbeeld aanhalen van Angelico; doch ze vergeten dat
dit muurschilderingen zijn, die moeilijk anders konden uitgevoerd. Van onze
primitieven. Maar niemand zal beweren dat Van Eyck minder schilder is dan Rubens.
En Breugel schildert toch ook! .... De schilders die, in dit land, hun ‘pootigheid’ als
hun grooten roem aanzien, mogen dezen, wie ze smalend teekenaars noemen,
verwijten dat ze niet schilderen. Doch ze willen ook een andere klas van schilders,
die staan tusschen de beide extremen en waarvoor de techniek slechts middel is en
geen doel, dooden. Ik heb geweldige bezwaren tegen deze virtuosen van het vak. Ze
maken het zich te gemakkelijk en buiten een handigheid in het schilderen gaat het
nooit. Precies of men schildert alleen met de hand. Den mensch durven zij nooit in
den strijd betrekken; en op hartstochtelijke wijze zich uiten is de minste hunner
bekommernissen. We hebben verschillende illustere voorbeelden van zulke schilders
in ons land. We zouden wenschen dat er een beetje onrust in hun leven kwam; aldus
zou er ten minste kans zijn dat de volledige onbewogenheid, die hun werk kenmerkt,
zou wijken voor een weerglans van menschelijkheid. Want het zijn toch een
persoonlijke visie op het
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leven en de innerlijke roerselen van den schepper, die den kunstenaar, ook den
plastischen kunstenaar naar onze meening, van den ambachtsman onderscheiden.
Schaepherders wil schilderen. Niet verder gaan dan het doek. Maar dan ook
schilderen. Niet in enkele kleurvegen een rug of een hemel. Elke vierkante decimeter
van het doek is bewerkt; niet alleen met kleur bedekt, maar geschilderd. Daar heeft
hij dan een wondertje van kleur weten te verwekken. Dat is zijn schilderkunstige
bedoeling; deze is hem genoeg. Maar door zijn behoefte aan omschepping, die hem
de werkelijkheid als gedroomd doet uitbeelden, door het heftig verlangen, door de
doordringende teederheid waarmede hij zijn objecten behandelt, komt er een lichtende
kant aan deze techniek, die we poëzie zouden kunnen noemen; de sensibiliteit die
van de techniek schilderkunst maakt. Een voorbeeld: Breitner, die niets dan een
schilder was, doch waarvan de doeken den liefhebbenden toeschouwer blijven
fascineeren. Of, om in Vlaanderen te blijven en u het duidelijkste voorbeeld te geven
(het spreekt van zelf dat ik Schaepherders met deze illustere voorbeelden niet
gelijkstel). Bij Rembrandt telde de personaliteit. Bij onzen De Braekeleer - die geen
diep zieleleven bezat - telde het schildersgenie. Door zijn schilderen zelf behandelde
De Braekeleer de stof anders dan ze was, en dan een gewoon realist zou gedaan
hebben. En, wat meer is, al ging zijn streven niet boven het realistische uit als bij
Rembrandt (wat zeer duidelijk waar te nemen is), toch gaf hij aan de stof een ander
uitzicht dan ze in werkelijkheid bezat en dan dat een gewone realistische schilder
kon zien.
Den zelfden indruk, doch in mindere mate, krijgen we van de laatste landschappen
van Schaepherders. Doch zonder overgangen is hij tot deze eerlijke kunstuitdrukking
niet gekomen. Trouwens in deze doeken voelen we nog een lichte aarzeling.
Na het strenge en sobere, na het synthetische, sombere landschap dat we van onze
na-oorlogsche, expressionistische schilders te zien krijgen, keert Schaepherders zich
naar een uitbeelding van het landschap, die minder geweldig is; wel losser van bouw,
maar zooveel weelderiger van uitvoering; een optimistisch beeld van het landschap.
Ik wil nu de drie phasen van ontwikkeling beschrijven.
***
Hij is de man van den vlakken grond, die in zijn werk zal trachten dezen grond te
ontvluchten.
Van jongs af was zijn oog bijzonder vatbaar voor kleuren. Een les kon hij niet
onthouden; maar lijn en kleur bleven hem, eenmaal gezien, sterk in het geheugen
gegrift. Zijn vader was een in de provinciestad Mechelen graag geziene en zeer
gewaardeerde kunstschilder, en Jaak zelf verdiende jarenlang zijn brood met het
schilderen van.... huisgevels en tooneelschermen. Tot
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dat het hem te sterk werd, en hij wilde voldoen aan het verlangen dat jaren lang reeds
in hem werkzaam was. Hij ging naar de natuur en studeerde er. (Dat doet hij nu nog;
op deze studies baseert zich dan zijn fantasie om vrije scheppingen voort te brengen).
Van dan af begon de strijd. Aanvankelijk lag het in de bedoeling van dezen
eenvoudige, die alleen gedreven werd uit liefde voor de kleur, ‘schandlapjes’ over
Mechelen te schilderen; net als die menigvuldige artistieke pensjagers, die er 's
morgens vroeg op uittrekken met weitasch en karabijn, dit is: met schilderdoos en
penseel, en 's avonds terugkeeren met een heele boel doode dingen. (Ze dachten het
pittoreske te vatten, doch ze schoten er het leven uit.) Maar de rijkheid van de kleuren
en het zinnelijk genot van het schilderen zelf deden hem huisjes, watertjes en straatjes
vergeten.
Soms inspireert Mechelen hem nog wel: de Dijle, de Hoogbrug, enz. Doch het
zijn slechts aanleidingen. De Dijle is een plastisch gegeven, dat hem toelaten zal
constructie in het doek te zoeken; water, lucht, enkele geblokte huizen en
bruinbezeilde booten zijn zoovele vlakken waarmede hij bouwt. Zoo is de folklore
heelemaal uit het doek gebannen.
Doch een ander Dijlezicht behandelde hij in archaïsche vuile kleuren. Door die
huizen met leprozen muren wilde hij de belangstelling van het publiek wekken op
een wijze die eveneens, zooals het met de folklore het geval is, buiten het schilderij
ligt. Het gaat niet op de trapgeveltjes af te zweren om in een nieuw soort
schilderachtigheid te vervallen! En dit nieuw soort schilderachtigheid noem ik de
archaïsche uitbeelding, die de Fransche banlieueschilders de laatste jaren in de mode
hebben gebracht. Let wel, ook een verlaten steenweg met boomen of een barreel,
een groep huizen, een provinciebaan met een geel of rood of groen geschilderd
hoekhuis op den voorgrond, kan aangrijpende poëzie uitdrukken. Doch een Vlaminck
en een Utrillo hebben een genre geschapen; en ik heb het tegen het genre, tegen de
mode. In Vlaanderen, het land waar zoovelen zich vermeien i n de verf (tot ze er
zelfs in verdrinken!) moest het genre van Vlaminck een spoedig en verwacht succes
behalen, inzonderheid bij de post-impressionisten. Er werd los en wild geschilderd,
met breede borstelstreken. Bij Opsomer bv. ontaardde het in zijn synthetische
landschappen tot slechts een contour en vegen. De ‘school van Deinze’, zou ik ze
kunnen noemen, entte op dit pittoreske een soort neo-breughelianisme, dat afkomstig
is van den meticuleusen Valerius de Saedeleer. Bij den driftigen Albert Saverijs en
Albert Claeys worden echter op scheve en willekeurige wijze de uit den haak
getrokken landschappen op doek gesteld. Voeg ik daar nog bij dat deze schilders bij
voorkeur zich verlustigen in dikke verflagen en breed en gloeiend schilderen. Moet
ik u zeggen dat de liefde tot de vettige matière en tot het breede procédé in het
schilderen, die brutale onstuimigheid met zich brengen, hoofdzonden zijn, die de
Vlaming zoo gemakkelijk bedrijft, want een gevolg zijn ze van zijn
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beruchte zinnelijke gulzigheid. Zelfs de virtuositeit, de ‘pootigheid’ wordt bij zulke
schilders een brandend gevaar. Ook de schilder, die ons bezig houdt, heeft zich soms
aan deze overdaad gaarne schuldig gemaakt.
Laten we mekaar goed begrijpen, lezer. Ik beweer niet dat Schaepherders een
naschilder is van Vlaminck (van Utrillo zien ze zelfs geen schijn van spoor). Maar
in zijn landschappen die, ik zegde het, prachtig geborsteld zijn, degelijk van
compositie en van een rijk coloriet; maar in zijn landschappen, die erg persoonlijk
zijn, kleeft hij de uitbeelding aan door dezen schilder in de mode gebracht. Niet door
de voorstelling of de behandeling, maar door den stijl is hij verwant aan Vlaminck.
Het is de stijl, die de tragiek geeft aan de voorstelling.
Maar dit tragische, dat in het karakter van de schilderkunst van de beide vernoemde
Fransche schilders ligt, en dat zelfs de uitvoering van de schilderijen van Vlaminck
kenmerkt (de tragiek is bij Vlaminck gansch anders dan bij Utrillo), ligt niet in den
aard van Schaepherders. Hij is blijmoedig en zijn persoonlijke methode van schilderen
is eerder malsch en rond dan gehakt. En wat zijn bloemstukken betreft, deze wijzen
eenigszins den weg aan. De achtergrond van Vlaminck's stillevens is zwart of
donkerbruin, donkergrijs of donkerblauw. Er ligt iets oneindigs, iets sombers in; een
dreigement als van een onweershemel. In de stillevens van Schaepherders zien we
daarentegen een prettige, warm-levende, opgewekte fond. We wenschten ook dat
we in de landschappen de gansche persoonlijkheid van Schaepherders zouden
herkennen. Want, wat vele schilders ook zeggen mogen, een schilderij, zoowel als
een stuk muziek of een gedicht, is niet af te scheiden van zijn schepper. Ook een
schilderij wordt bij slot van rekening van binnen uit verklaard.
Aan dezen wensch is nu, voor een groot gedeelte althans, voldaan. Er is in hem
een scherp verlangen gekomen dezen vlakken grond, waarin het onverwachte
heelemaal is uitgesloten en waar bekoorlijkheid ver te zoeken is, te verlaten. Adieu
Mechelen en de stadsgezichten! Zijn voorkeur gaat nu naar het heuvelachtige
landschap. De schilder wil in de diepte en in de hoogte zien. Ik geloof dat hier eerst
de diep-persoonlijke uitdrukking van Schaepherders begint. Ik zeg niet dat de
schilderijen uit de vlakke periode te verwaarloozen zijn. Ze zijn degelijk geschilderd;
en ik wensch hier vooral te wijzen op een laatste dezer schilderijen, een stuk landschap
met in den linkerhoek een donkere hoeve en meer rechts een overblijfsel in gelen
oker en grijs van een 16e eeuwsch huis. Hier is het den schilder gelukt louter door
de kleur een geestelijke atmosfeer te suggereeren, die den toeschouwer buiten den
tijd plaatst en hem vóór een onverwacht, vreemd landschap brengt, vóór een ongekend
uitzicht van zijn eigen gemoed misschien! En dit alleen door de wondere spraak van
de kleuren, en niet door een grillige, zonderlinge architectuur of door allerlei
heterogene elementen als bij de surrealistische
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schilders. Met dit doek verheft Schaepherders zich ver boven de middelmatige
productie van de twee of drie bijzonderste schilders, die in ons land in dit genre
arbeiden en die een schoone faam genieten. Maar dit doek is dan ook ongeveer een
uitzondering in het werk van de ‘sombere’ periode. Daar tegenover zijn er
verschillende doeken uit het ‘lichter’ werk die, al zijn ze dan minder intens van
uitdrukking, op dit hoogere plan kunnen worden gesteld. Ik herhaal; de schilderijen
uit de vlakke periode geven blijk van een rijke virtuositeit; en deze is heelemaal niet
te versmaden. Ze zijn soms beter geschilderd dan de doeken waarin hij de begane
wegen wenscht te ontvluchten en zijn eigen menschelijkheid zoekt. Maar de opzet
interesseert me minder. Ik heb er een stillen afkeer van, in afwachting dat hij zeer
sterk worde.
***
Wat bijzonder verheugend is bij dezen schilder, is zijn verbazend vlugge vooruitgang.
Zoo heeft hij in het verloopen jaar hard en schoon gewerkt. Het werk is rijper
geworden; en invloed is er heelemaal niet meer te bespeuren. Het zijn vooral deze
schilderijen die mijn bewondering hebben gewekt.
Het onderwerp op zich zelf boeit hem niet. En evenmin als vroeger beeldt hij de
gewaarwording uit van den schilder vóór het onderwerp. Op zijn atelier, zooals altijd,
stelt zijn fantasie landschappen of stillevens samen. (Hij blijft dus de natuur
interpreteeren). Hij schildert dit beeld en herneemt het tot drie, vier maal toe. Hij wil
een picturale emotie uitdrukken. Zoo worden ook deze schilderijen geboren uit een
behoefte de dingen te herleven door middel van zuivere plastiek. En zoowel de
schilderijen van vroeger als deze van thans ontroeren u door het niet-gezegde. Hij
ziet even groot en zijn compositie, al is ze malscher, is sterker en heelemaal niet
meer slordig (zooals vroeger wel eens het geval was). Ook de groote coloristieke
eigenschappen zijn gebleven.
Maar er is een ander kleurengamma. Er is vooral een andere wijze van zien, die
het juiste beeld geeft van Schaepherders' persoonlijkheid, een weergave is van het
innerlijke leven van den kunstenaar. Het tragische uitzicht van het landschap heeft
plaats gemaakt voor een optimistisch uitzicht. Vroeger zag de schilder naar omlaag.
De landschappen zaten in den grond. Nu ziet hij naar omhoog (net zooals bij zijn
bloemstukken). De boomen spelen een grootere rol dan de grond. Het landschap
staat in volle licht.
De grond op zich zelf geeft altijd een tragischen aanblik; en als een schilder het
landschap ziet onder een horizontaal licht, d.i. 's morgens pas na zonsopgang of bij
valavond, biedt het vooral een stevige constructie. In die nieuwe opvatting van het
landschap is die stevigheid van constructie gedeeltelijk opgeofferd voor een warmer,
menschelijker, vollediger beeld.
Vroeger viel het licht, in al zijn landschappen, van achter een wolk. Nu ziet ge het
licht niet vallen; doch gansch het doek baadt in licht. Elke kleur
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op zich zelf is nu een lichtbron waaruit ongemerkt bijna de straling gaat. Het
kleurengamma heeft zich bij deze wijze van zien prachtig aangepast. De gebrande
Sienna-aarde en het donkerblauw, de beide dominanten van de tragische periode,
zijn vervangen door smaragdgroen, oker, Engelsch rood; en een weinig vermiljoen
vinden wij bijna altijd terug als een zingenden vogel midden in het doek.
Het schilderij is met een beheerschte techniek, die evenwel een schoone vrijheid
van toets niet uitsluit, behandeld. Nog is er het breed gebaar, doch de vegen hebben
plaats gemaakt voor een subtiel spel van fijn-geschakeerde groene en bruine tinten.
Naar overeenkomst tusschen eigen waarheid en uitdrukkingsmiddelen wordt gestreefd.
En de materie is zonder trukjes of tirelantijntjes op een genotvolle wijze met malsche,
breede borstelstreken op het doek aangebracht. Deze landschappen zijn niet alleen
een sterk en zwierig spel van lijnen en kleuren, maar ze ontroeren ons, omdat ze
binnenst buiten zijn gekeerd.
Hier heeft Schaepherders een gelukkigen uitslag bereikt.
Deze schilderijen onderscheiden zich door hun evenwicht. En ge ziet, alles in het
leven heeft zijn nut. Was de man, die tijdens en vlak na den oorlog honderden
vierkante meter schermen schilderde voor allerlei tooneelspelen en revue's, er zich
van bewust dat dit hem een onschatbare les zou zijn voor de kunst, die hij later zou
beoefenen? .... Want toen toch ontwikkelde hij in zich dien scherpen zin voor
evenwicht. Bekijk de schilderijen van Schaepherders. Een boom, een huis, een weg,
een personage, alles staat vast; alles is gebouwd, en volledige harmonie is er aanwezig
in de bladvulling. Wat constructie betreft, het schilderij is compleet.
Zij onderscheiden zich nog door de fantasie in de voorstelling. Honderd
schilderijen, geen twee die hetzelfde zijn. Dit gaat op een wonder lijken. Maar ge
komt na een maand weêr op het atelier van dezen schilder en hij laat u tien nieuwe
schilderijen zien (waarvan hij er zeker vijf of zes zal vernietigen; elke bot is geen
bloem), maar alle tien zijn ze verschillend van de vorige. En dit is prettig; waar andere
schilders zitten te piekeren om toch maar een voorstellinkje uit hun verbeelding te
persen, krijgt deze man invallen bij de vleet (maar hij beheerscht zich tot ze nagenoeg
rijp zijn; hij werpt ze zoo maar niet te grabbel op het doek). Voorwaar, hij moet niet
wachten op het... meesterwerk dat eens komen zal. En dit is voor mij wel een van
de duidelijkste kenteekenen van Schaepherders' aangeboren kunstenaarschap. Hij
bracht tijdens de kerstdagen een bezoek aan Schoorl. Een week later informeer ik
naar zijn reis. Hij voert me naar zijn atelier en.... ‘Voila!’ ‘Indrukken uit Schoorl.’
Een wonder van een schilderijtje: een klimmende besneeuwde weg, met langs beide
zijden de dennen en in de diepte de donkere golven van het landschap. En dit is
Schaepherders met zijn schoonen scheppingsgeest. ‘Ge moet de natuur behouden;
maar ge moet er iets meê kunnen doen!’ De den-
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nen zijn er als boomen uit een kerstmisfeest, ijl en ontroerend schoon, en in het
minuscule figuurtje op den besneeuwden weg herken ik waarachtig een immer
jeugdigen hollandschen romanschrijver, rood van het klimmen....
En wat moet ik nog zeggen van die fantasie in de kleuren, die aan deze doeken
zoo'n aangenaam en genotvol uitzicht geeft? .... Kijk naar ‘Zomerbloei’. De kleur is
hier een lyrische zang aan de natuur. Zelfs de huizen staan hier tusschen de boomen
te trillen van licht en geneugte. En naar die andere laatste landschappen, waarin hij
zich meer beheerscht heeft, en waarin die warme wild-rosse tonen overheerschen.
Een nieuwe noot is in zijn laatste werk nog gekomen: het personage. Zij geeft ons
enkele mooie doeken, die denkelijk het begin zullen zijn van een nieuwe richting in
zijn oeuvre. ‘Het Vrijbroek-park’. ‘Meisjes aan het meer’: sober en diep,
gedepouilleerd van stijl (wat tot nu toe niet in zijn gewoonte lag), blauw en groen,
met drie fijne silhouetten van vrouwen op het voorplan. ‘Een vacantiedag’. ‘Mannen
aan het meer’: hier is het gamma nog lichter geworden, alleen rose tinten op blauw
en in de diepte als een stevige onderlijning de groene boomenmassa. Gezuiverd en
hartverheffend werk!
Het is dan ook te begrijpen dat zijn eerste tentoonstelling (de eerste na dertien
jaren hard en liefdevol werken; wat een les!) een verrassend debuut werd genoemd.
Ik heb streng willen zijn voor dezen kunstenaar; omdat ik weet dat hij er tegen
kan en dat hij deze strengheid meer dan waard is. Schaepherders heeft zijn
Vlaamsch-zijn behouden. De niet-te-ontkomen zwakheden heeft hij met den tijd
weggewerkt. Zijn kunst is nu een schoone, openhartige en rijkgestoffeerde vreugde.
Werkt hij nog enkele jaren met de zelfde aandacht en krachtsinspanning in deze
laatste richting voort en kan hij zijn picturale uitgelatenheid verder dwingen tot sterke
concentratie, dan wordt hij een der schilders, die onze Vlaamsche
landschapsschilderkunst én van de naturalistische slaafschheid, én van de
schilderachtige lieverigheid, én van de expressionistische verstrakking, waarin zij
dreigt ten onder te gaan, zullen redden. Daarvoor staan borg zijn echt schilderstalent,
zijn vruchtbaarheid en zijn buitengemeene verbeeldingskracht.
We hadden behoefte aan warme, echte zon in het landschap; deze schilder heeft
ze ons gebracht.
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Zilveren toover
door Dr. M.R.J. Brinkgreve
HET zilveren schaaltje, dat we op de eerste afbeelding bij dit opstel zien, is een zeer
bijzonder stuk werk; 't is wellicht het mooiste voorbeeld van zilversmidskunst, dat
we ergens in een openbare verzameling kunnen vinden.
Een zeer sterke bekoring gaat er van uit. De weeke glanzen, die over de sterk
bewogen hooge partijen spelen, de spanningen, waarmee het metaal als het ware
opzwelt en dan zich weer samentrekt om plotseling open te gaan als een golf, die
spetterend en licht sprankelend omslaat onder de zomerzon, dat alles houdt u vast
en lokt u telkens weer om opnieuw te gaan droomen voor dat kleine zilveren
voorwerpje, dat tot een zeer zeldzame verschijning van zuivere schoonheid is
geworden.
Geworden of gemaakt?
Ja, geworden of gemaakt? Ziedaar een vraag, die niet eenvoudig is om te
beantwoorden. Dat wil zeggen: het is aan geen twijfel onderhevig, of Adam van
Vianen zijn werken wel zoo bedoeld heeft als wij deze zien. Nóch toevallige invloeden
- het gevolg van het eeuwenlang bewaren - nóch opzettelijke bewerkingen hebben
iets wezenlijks aan deze stukken veranderd. Adam van Vianen heeft zijn schaaltjes
en bekers en kannen zóó gedreven, als wij deze nu voor ons hebben, en als er iets
sindsdien wezenlijk gewijzigd is, dan is het ongetwijfeld eerder onze wijze van zien
in vergelijking met het kijken van den ouden edelambachtsman en zijn tijdgenooten,
dan de uiterlijke verschijning van wat hij heeft gemaakt.
Maar daarmee is onze vraag nog niet beantwoord.
We willen een voorbeeld nemen, waaraan we meer in bijzonderheden deze vraag
onder de oogen kunnen zien, en wel de verguld zilveren schotel en schenkkan,
afgebeeld als nummer 3 en 4.
Ik neem de beschrijving over uit den catalogus van het Goud en Zilverwerk in het
Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst (uitgegeven door het Museum
in MCMII):
‘No. 148. Verguld zilveren schotel en kan, versierd met drijfwerk in zeer laag
relief, door Adam van Vianen (bloeit 1593 en vóór 1628). Op den schotel, binnen
een rand met oranjetakken versierd, een voorstelling van den slag bij Nieuwpoort,
met het onderschrift: Vlaenderen 2 July 1600. Op den navel is een medaillon
aangebracht met het wapen van Amsterdam en het jaartal 1614. De rand is versierd
met acht cartouches, waarin voorstellingen van steden en zeegevechten, op de
Spanjaarden gewonnen, met de volgende gegraveerde bijschriften: (1) Scheepstryt
9 Janv. 1574 Middelborch 20 Febrv. 1574, (2) Spaensche vloot 7 Aug. 1588, (3)
Breda 4 Martius 1590, (4) Geer-
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truydenberch 24 Juny 1593, (5) Turnhout 24 January 1597 (6) S. Andrie 6 May 1600.
Bommel 4 May 1599, (7), Graef 19 Septembris 1602, (8) Gibraltar 25 Aprilis 1607.
De buik van de kan is in drie ovale medaillons verdeeld, waarin het ontzet van Leiden,
de slag op de Zuiderzee en de belegering van Alkmaar zijn afgebeeld met de
opschriften: (1) Leyden 3 Octobris 1574, (2) Alcmar 18 Septem 1573, (3) Bossu 12
Octobris 1573. Het oor van de kan is versierd, boven met een vrouwenbuste, beneden
met een leeuwenkop. Middellijn schotel: 0.525 M., hoogte kan: 0.385 M. Merken:
Utrecht, de jaarletter T. en het meesterwerk A.V., door elkaar, blijkens de koperen
platen met de meesterteekens van de gildebroeders van het goud- en zilversmidsgilde
der stad Utrecht, bewaard in het Stedelijk Museum te Utrecht, het meesterteeken van
Adam van Vianen.’
Het drijfwerk is uitstekend van teekening, zeer veel beter bij voorbeeld dan op de
groote Lutma schotel en -kan, die de lezers van dit opstel ongetwijfeld uit het
Rijksmuseum kennen. En toch - wanneer men zich de voorstellingen van
zeegevechten, belegeringen en veldslagen op papier geteekend denkt, dan zal men
(dit lijdt geen twijfel) vol waardeering kunnen zijn, doch ik betwijfel of er bij een
beschouwer sprake zou zijn van geestdrift.
We hebben stellig te doen met iemand, die, van aanleg begaafd, zich bovendien
de noodige moeite getroost heeft om te leeren teekenen en die nu teekenen kán....
maar we verbazen er ons allerminst over, dat deze man niet de behoefte gehad heeft
ons andere teekeningen, dan ontwerpen voor zilveren werken na te laten.
Het is geen eigen kijk op menschen of dingen, op gebeuren of verschijnselen,
welke Adam van Vianen heeft uit te drukken.
Ook de massa behandeling is zeer te waardeeren. Van Adam van Vianens
boetseeren geldt echter het zelfde, wat we boven zeiden van het teekenen. Iemand
van aanleg begaafd, heeft zich de moeite gegeven om te leeren boetseeren en nu kan
hij boetseeren. Maar met een beeldhouwer hebben we niet te doen.
Adam van Vianen was evenmin een beeldhouwer bij Gods genade als een schilder
of teekenaar van meer dan gewone beteekenis.
Adam van Vianen was zelfs heelemaal geen kunstenaar.
En toch zijn de werken van Adam van Vianen van werkelijke en wel zeer hooge
schoonheid; zijn werk is van volstrekt andere orde dan dat zelfs van een Lutma, zelfs
van een Claude Germain, zelfs van een Cellini, of wien ge verder noemen wilt van
de ‘grootste namen’ uit het zilvervak.
Waarom is dit werk van zoo geheel andere orde?
Keeren we terug tot ons voorbeeld.
Wanneer men, na aandachtig en in bijzonderheden de teekening en het relief te
hebben beschouwd, nu kan en schaal weer eens als geheelen bekijkt, dan - en dit is
het merkwaardige, neen, waarlijk wonderlijke -, dan blijkt
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ons, dat we niet te doen hebben met verguld zilveren oppervlakken, waarop of waarin
voorstellingen zijn aangebracht, doch dat we staan tegenover twee geheelen van
gulden licht- en schaduwspelingen, spel van glans en licht, waarin geenerlei scheiding
van grondvorm en versiering ons meer verantwoord lijkt.
De oorzaak daarvan is, dat de behandeling van het metaal bij Adam van Vianen,
vooral de behandeling van het zilver, de voor ons meest bekoorlijke, meest
betooverende eigenschappen ervan zoo volledig naar voren laat komen, dat wij niet
meer staan tegenover voorwerpen, uitgevoerd in zilver, maar tegenover stukken
zilver, die gevormd, gedreven - ja, juist - gedreven zijn tot een spanning, een
maanlichte glans, zoo hevig en tegelijk zoo meesterlijk, dat de schoonheid van de
gronstof zelve verschijnt, en zichtbaar en tastbaar wordt.
Op een middag, een der laatste dagen van Januari, was ik aan het strand; een lichte
grijze dag was het: de zee was als stollend bruinig licht, aan den einder door een
blauwe streep gescheiden van de pastelgrijze wolken, de groote beschuttende vacht,
zoo zacht, door heel het lucht-wijde gebreid. De branding scheidde als flauw gedreven
vergulde versiering het geel-grijs van de zee van het paars-gele zand.
Later, toen ik op het duin klom, werd het bruinige licht van de zee groengrijs, de
streep aan den einder verbreedde zich tot een groen-blauwen rand; de kleur van de
schuimstreepen veranderde van bleek-verguld in roze-wit.
Als ge zulk een dag lang stil kijkt naar dat beweeg, zoo wijd, zoo ver, zoo
grenzeloos, dat ge het tenslotte beleeft als geheel en al verstild - dan benadert ge de
schoonheid van het werk van Adam van Vianen.
En is dit schoonheid, die gemaakt is? Is dit kunst?
Hebben we hier te doen met werken van een meester, die daarin uitgedrukt heeft,
wat hij als openbaring had ervaren, wat hij in blijdschap of droefheid had beleefd?
Brengen deze werken ons de boodschap, die hun maker zich geroepen voelde aan
tijdgenoot of nageslacht over te brengen?
Neen, zeker niet!
Wij staan tegenover stukken van zeldzame en deels geheimzinnige bekoring, doch
voor die bekoring zult ge geen verwante waarden vinden bij Rembrandt of bij Vermeer
- niet bij Beethoven en niet bij Gorter.
Maar wanneer ge zoudt willen gaan zoeken naar vergelijkbaarheden in het rijk
der kristallen, der zeldzame en ondoorgrondelijke fonkeling van licht en kleur en
schittering, dan zoudt ge al evenzeer teleurgesteld worden.
In geen edelsteen kunt ge schoonheden vinden van denzelfden of verwanten aard.
Die vindt ge zeker ook niet in plant of dier. De werken van Adam van Vianen zijn
voorwerpen, die hij ‘gemaakt’ heeft met bedoeling en volgens zijn bedoeling; zij
zijn niet gegroeid; het zijn opzettelijke ‘maaksels’ van menschenhand.
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AFB. 1. ZILVEREN SCHAALTJE VAN ADAM VAN VIANEN. RIJKS MUSEUM AMSTERDAM (FOTO DOOR HET
MUSEUM AFGESTAAN)

AFB. 2. ZILVEREN BAS-RELIEF VAN PAULUS VAN VIANEN. RIJKS MUSEUM AMSTERDAM (CAT. NO. 140).
FOTO DOOR HET MUSEUM AFGESTAAN
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AFB. 3. VERGULD ZILVEREN SCHENKKAN VAN ADAM VAN VIANEN. RIJKS MUSEUM AMSTERDAM (CAT.
NO. 148). FOTO DOOR HET MUSEUM AFGESTAAN
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Wilt ge vergelijkbaarheden? Wel, dan moet ge gaan zoeken in de schatkamers, waar
de overblijfselen van de Helleensche pottebakkerskunst worden bewaard; of ge moet
gaan kijken in de verzamelingen van Helleensche en Romeinsche munten; uit Azië
zal iedere kenner u veel voorbeelden weten te noemen, waarin zijn geschoold oog
soortgelijke hoedanigheden onderscheidt en waardeert; misschien zullen de liefhebbers
van Delftsch aardewerk u ook gaarne stukken toonen, die naar hun oordeel op een
zelfde trap staan; - - - kortom het handwerk en het edelambacht uit alle deelen van
de wereld en uit alle tijden heeft voortbrengselen aan te wijzen, die in een zelfde
groep zijn onder te brengen als de werken van Adam van Vianen.
Wanneer we deze soort zeer bijzondere, zeer schoone maaksels niet tot de kunst
rekenen, dan krijgen we het waarschijnlijk het eerst met een heele groep kunstenaars
aan den stok; met al die kunstenaars, voor wie het wezenlijke van hun werk ligt in
het kunnen, in de (vaak schamele) beheersching van het vak; zij zien - misschien
niet eens geheel ten onrechte - geen wezenlijk verschil tusschen hun werk en de
voortbrengselen van het edelambacht, waar dit op zijn hoogst en best is.
De grens is ook heel moeilijk te trekken; zijn er niet onder de kunstenaars op ieder
gebied meerderen en niet eens de minsten, in wier werk het ambachtelijke de grootste
aantrekkelijkheid vormt?
Als we een Hobbema vergelijken met een Vincent van Gogh, voelen we dan niet
in het werk van den eersten een geworteldheid in ‘het vak’, welke de tweede geheel
mist? Is niet voor een groot deel de meesleepende bekoring van een Chopin te danken
aan de omstandigheid, dat het instrument de spanningen van het werk bepaalt en is
dit niet ook een soort ambachtelijkheid, vergeleken met de minachting van Beethoven
voor de ‘elende Geige, wenn ihn der Geist gepackt hätte!’?
Wanneer ge na eerst eenigen tijd u verdiept te hebben in de zware verzen van
Vergilius een stuksken Ovidius leest, krijgt ge dan niet den indruk, dat u de
voortbrengselen worden geboden van iemand, die welluidende verzen maakte, zooals
een goed banketbakker zoetigheden vervaardigt?
Doch genoeg. We hoeven het vraagstuk hier niet op te lossen. We kunnen volstaan
met te zeggen, dat het werk van Adam van Vianen wel van andere orde is, maar niet
van anderen aard is dan dat van een Cellini of van een der anderen meer bekenden,
te voren reeds genoemd; Adam van Vianen was geen ‘Kunstenaar’ (met veel
hoofdletters en uitroepteekens), maar een eenvoudig zilversmid; een zilversmid, die
alleen zijn vak zoo verstond als noch voor hem, noch na hem, velen het verstonden
of zullen verstaan.
Zulk een beheersching van het vak vooronderstelt een grooten persoonlijken aanleg;
zij vooronderstelt ernstige beoefening; maar zij vooronderstelt ook een zeer hoog
algemeen peil van vakbekwaamheid bij de vaklieden, zoo tijdgenooten als
onmiddellijke voorgangers.
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Nu, aan die laatste voorwaarde werd in den tijd van Vianen ruimschoots voldaan.
De tijd der Vianens, dat is het eind der zestiende en het begin der zeventiende
eeuw. Immers Adam werd te Utrecht in 1570 geboren en overleed aldaar in 1627.
De Vianens waren in Utrecht als kunstenaars en edelambachtslieden sterk
vertegenwoordigd. Adam's vader was een meester-zilversmid van naam; zijn broer
Paulus kwam na een opleiding in Italië (waar Michele Agniolo diepen indruk op hem
maakte) en in München aan het hof van Rudolf II te Praag, waar hij groot aanzien
genoot; hij was hof-zilversmid en werd ook als schilder gewaardeerd; werk van
Adam's zoon Christiaan (die ook zijns vaders niet uitgevoerde ontwerpteekeningen
uitgaf) is te zien in het Centraal Museum te Utrecht; nog andere Vianens, wier
betrekkingen tot Adam echter niet meer na te gaan zijn, vinden we vermeld.
Omtrent de familiebetrekkingen der meer bekende Vianens heeft langen tijd eenige
twijfel geheerscht. Zoo was Carel Begeer de opvatting toegedaan (althans in 1919),
dat we in de ten name van Adam van Vianen staande werken te doen hebben met
scheppingen van twee meesters door hem aangeduid als Adam I en Adam II.
In zijn Inleiding tot de Geschiedenis der Nederlandsche Edelsmeedkunst, lezen
we op de bladzijden 18-22:
‘Adam I van Vianen, geboren omstreeks 1555, bleef in Holland. Reeds in 1578
verwerft hij zich naam. Zijn werk kan als volstrekt Nederlandsch beschouwd worden.
Hij volgt de hoofdvormen der renaissance, doch voegt hier aan toe het
“frats”-ornament, dat zich uit het “knor”-ornament ontwikkelt en den overgang vormt
tot het voor edelmetaalbehandeling zoo zich bij uitstek leenend “kwab” ornament.
Het is vooral de ontwikkeling van dit ornament in verband met den hoofdvorm,
waardoor later een geheel nieuwe opvatting ontstaat. De verguld zilveren lampetkan
en schenkschotel (afb. 47 en 48) vertoonen nog volop het renaissance type. De
overlevering wil, dat kan en schotel vervaardigd werden door Adam I van Vianen
en inderdaad doen de figurale voorstellingen in de cartouches op de kan aan zijn
manier denken. Bij de afbeeldingen van Adam II van Vianens werken door Th. van
Kessel (1650) - reproductie Nijhoff 1892 - komt (blz. 31) een stuk voor, welks
compositie sterk aan die van den schotel doet denken. Het schijnt dus mogelijk, dat
het stuk aan de werkplaats der Vianens niet vreemd is. Het zware ornament herinnert
echter al heel weinig aan Adam I van Vianen, en de teekens versterken den twijfel.
Mogelijk blijft het, dat van het stuk alleen de figurale voorstellingen van zijn hand
zijn, waardoor de overlevering een verklaring zoude vinden. Aanmerkelijk meer
verfijnd is de eveneens verguld zilveren kan en schotel (afb. 49-50) van het jaar 1614.
Ook daarvan is de hoofdvorm een zuiver renaissancistische, doch de cartouches
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worden gevormd door een “frats”-ornament, dat door de behandeling een nieuwe
beteekenis verkrijgt. Niet langer is het de teekening, die domineert, de scherpe
omlijning vervalt geheel. De reliefwerking wordt uitsluitend teweeg gebracht doordat
het vlak golvend bewogen werd, zonder dat de teekening door eenige scherpe
omlijning aangegeven is. Merkwaardig en typisch voor een overgangsstadium is 't
zonder twijfel, dat oor, bek en voet nog geprofileerd en versierd zijn volgens het
renaissance recept, terwijl de weeke “frats”-cartoucheranden reeds het krulwerk
vervangen. Dit duidt er wel op, maakt het althans waarschijnlijk, dat Adam I van
Vianen niet de oorspronkelijke schepper van het ornament was. Het zij echter
vastgesteld, dat, moge men hem als scheppend kunstenaar weleens overschat hebben,
zijn technisch perfecte werken steeds tot de beste stukken van dien tijd zullen
behooren, - zoo zij niet als de beste daarvan kunnen gelden - daar hij het verstond
het overgenomen ornament een leven in te blazen, dat, bij alle overige correctheid
in de behandeling, bij een Ernst Jansz. van Vianen ontbreekt en zelfs bij Paulus van
Vianen niet in die mate is waar te nemen. Adam van Vianen's zoon, Adam II van
Vianen, geb. 1595(?), van wiens werken op last van diens zoon Christiaan van Vianen,
afbeeldingen werden gegraveerd door Theod. van Kessel (1650), is een, wat zijn
ornamentale composities aangaat, interessanter kunstenaar dan zijn vader en oom.
Het “knor” ornament, door zijn vader tot “frats” ornament ontwikkeld, begrijpt hij
in zijn wezenlijke beteekenis. Hij vat, dat het renaissance beginsel van de gladde,
uit profielen en vlakken opgebouwde hoofdvormen met de daarop aangebrachte rand
en vlakversieringen, het voorwerp in zichzelf afsluiten en het als uitgeknipt doen
staan in de omringende sfeer. Hoe geheel anders Adam's II werk (afb. 61, 62). Hij
vat het voorwerp schilderachtig op - immers de domineerende artistieke Hollandsche
karaktertrek is geen edelsmid méér eigen geweest dan hem. Slechts zeer enkele
stukken van zijn hand zijn bekend, maar die zijn voldoende om de gravures van Van
Kessel te begrijpen.’
Begeer erkent in een noot bij zijn voorwoord:
‘Ten opzichte van de vraag of Adam I en Adam II van Vianen mogelijk niet vader
en zoon, doch een-en-dezelfde persoon waren, hield ik mij aan de eerstgenoemde
opvatting, alhoewel, zoolang deze meening niet door betere documenteering te staven
is, ik ook de laatstgenoemde opvatting gaarne erken.’
Sindsdien heeft Jkvr. Dr. C.H. de Jonge meer licht in dit vraagstuk gebracht door
een onderzoek, dat zij in ander verband instelde; ik ben Jkvr. de Jonge zeer erkentelijk,
dat zij mij toestond den stamboom, waarin zij haar uitkomsten kon samenvatten, hier
openbaar te maken.
Deze stamboom is als volgt (de vermelding der stukken uit de Utrechtsche
archieven, waarop Jkvr. de Jonge haar gevolgtrekkingen grondt, blijve voor haar
eigen publicatie bewaard).
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Wi l l e m E e r s t e n s z v a n Vi a n e n
Adam
† 1627. (× 12 Oct. 1593 Ailtgen Verhorst) (× 4 Nov. 1598 Cath. v.
Wapenvelt)
Christiaan
(× 16 Aug. 1628 Aeltgen Chr. dr. v. Hardincxvelt)
Maria
Johanna
Catharina
† voor 1604. (× 16 Sept. 1592 Willem Corn. v. Portgenen)
Pauwels
† voor 1610? (× ?)
Paulus
† 28-6-1652. (× 11 Sept. 1641 Hester Gerbrand Valexdr.
overlijden 1694 niet gevonden)
Dorothea
(× 7 Jan. 1626 Steven Gysb. v. Beusichem) (× 4 Febr.
1640 Jan Joosten Colek)
Ghijsbert
× (4 Oct. 1617 Marg. Voskuyl † 30-11-1663)

Blijkens dezen stamboom is Christiaan van Vianen dus de zoon van Adam, den zoon
van Willem Eerstensz.
Nu is deze Christiaan, gelijk reeds terloops werd vermeld, de verzorger van de
uitgave der M o d e l l e s *) A r t i f i c i e l s , gegraveerd door van Kessel.
Volgens mededeeling in dit werk zelve zijn de modellen van de hand van
Christiaans vader; de ontwerper is alzoo de zoon van Willem Eerstensz.
Vrijwel al deze ontwerpen dragen nu echter de kenmerken op grond waarvan een
deel der bekende werken aan een jonger meester, den onderstelden Adam II, zouden
moeten worden toegeschreven in veel sterker mate dan deze werken zelve.
Hiermede heeft de onderstelling, dat we te doen hebben met de werken van twee
meesters haar grond verloren. Nu rijst echter een andere vraag.
Wanneer een zoo grondig kenner van het Nederlandsche zilver als Begeer geneigd
was om te onderstellen, dat de kan en schotel (afb. 3 en 4) van een andere hand zijn
dan het schaaltje (afb. 1), dan heeft dit zooals vanzelf spreekt zijn goeden grond.
Al zullen we na het boven gegeven betoog niet meer vragen: ‘Wie was de ontwerper
van het een en wie was de ontwerper van het ander’, des te meer dringt de vraag zich
aan ons op ‘Wat was de oorzaak van de groote verandering in de werkwijze van
dezen meester?’
Want groot en wezenlijk is die verandering ongetwijfeld geweest.

*) Modelles artificiels de divers vaisseaux d'argent et autres oeuvres capricieuzes mis en lumière
par Christien de Viane à Uytrecht et gravez en cuivre par Theodore de Quessel 1650,
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Om dit goed te doen uitkomen, willen we de kan van afb. 2 aan den eenen kant
en de kan van afb. 5 aan den anderen kant nauwkeurig vergelijken. De eerste duiden
we verder aan met letter A, de tweede met letter B.
Van B. laten we eerst de beschrijving volgen uit den catalogus van het Goud- en
Zilverwerk in het Nederlandsch Museum (1902). Daar lezen we onder no. 149:
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AFB. 4. VERGULD ZILVEREN SCHOTEL VAN ADAM VAN VIANEN RIJKS MUSEUM AMSTERDAM (CAT. NO.
148) FOTO DOOR HET MUSEUM AFGESTAAN
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AFB. 5. ZILVEREN SCHENKKAN VAN ADAM VAN VIANEN. RIJKS MUSEUM AMSTERDAM (CAT. NO.
FOTO DOOR HET MUSEUM AFGESTAAN
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‘Zilveren schenkkan. De buik is afgerond teerlingvormig, vernauwt zich naar onderen
en gaat over in een plat bolvormig onderstuk, dat met een korten stam op een kleinen
ruitvormigen voet rust. Tegen den hals, onder de tuit, is een vrouwenmasker gedreven.
Boven aan de ribben van den buik zijn vrouwenkopjes gedreven, hoog opgehaald,
zooals er ook zijn aangebracht aan den onderkant van den buik. Op de vier zijden
van den buik zijn, in zeer laag relief, de volgende voorstellingen gedreven: 1e. Mucius
Scaevola steekt zijn rechterhand in het vuur, ten aanschouwe van den voor een
legertent gezeten koning Porsena en gevolg; 2e. De strijd der Horatii en Curiatii, op
het oogenblik dat twee der Horatii gesneuveld ter aarde liggen en alleen de derde
den strijd voortzet tegen de drie Curiatii; 3e. Onthoofding der zonen van Brutus.
Rechts Romeinsche soldaten vóór een gebouw, in het midden een geknield man, die
onthoofd wordt, links een aan een boom gebonden man, die wordt gegeeseld; 4e.
Claelia op een ezel gezeten, den oever van een rivier afdalend. Hoogte: 0.30 M.
Gemerkt boven het laatste tafereel: A.D. Viana. Door veel poetsen is het relief
eenigszins gesleten.
In hoofdtrekken gelijkt dit voorwerp het meest op de kan (plaat 2) in het door
Christiaan van Vianen uitgegeven en door Van Kessel gegraveerde werk van modellen
ontworpen door Adam van Vianen.’
Reeds bij oppervlakkige beschouwing vallen eenige merkwaardige verschillen
tusschen deze beide stukken op.
A. vervalt voor het oog in een aantal duidelijk onderscheiden onderdeelen uiteen:
hals met tuit, oor, buik, voet. Het oor is behandeld als een min of meer zelfstandig
stuk metaal, dat aan de kan is gezet (zooals ooren trouwens meestal behandeld werden
en worden); de hals is van de kuip gescheiden door een als basement geprofileerd
tusschenstuk, dat glad is gelaten; eveneens glad is het kleine profiel, dat kuip en voet
scheidt; deze profileeringen zijn ongetwijfeld op de forceerbank gedraaid;
waarschijnlijk is ook de grondvorm van den voet gedraaid; de voet is althans zuiver
rond.
Bij k a n B is alles om zoo te zeggen anders: het oor groeit uit den onregelmatigen
bovenrand en boort zich aan zijn ondereind in de beweging (vooral niet versiering)
van het middenstuk; van een scherpe scheiding van hals, kuip en voet is geen sprake;
onder den bovenrand vernauwt zich de kan, zwelt naar onderen sterk aan, vernauwt
zich weer, zwelt iets minder sterk uit, vernauwt zich nog sterker om geheel onderaan
den indruk te wekken van nog niet geheel gestold heet metaal, dat traag uitvloeit in
grilligen vorm.
De verschillen tusschen deze stukken spreken nog sterker, wanneer men ter
vergelijking ernaast legt een werk van Paulus van Vianen, waarvoor we kiezen de
gedreven zilveren plaquette met den slapenden Argus, in den catalogus als volgt
beschreven.
‘Zilveren gedreven bas-relief door Paulus van Vianen (bloeit van 1596-1617).
Slapende Argus. Argus, geheel naakt, in slaap, achterover liggende
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tegen een rots, naar rechts, vóór hem, een zittende langharige hond. Op den
achtergrond: de koe Io en Mercurius zijn zwaard trekkende, geboomte en rotsen.
Boven rechts een P en V aan elkaar met het jaar 1610. Dit bas-relief is gevat in het
ebbenhouten voetstuk, thans dienende voor een zilveren Atlasbeeldje, dat vroeger
wel eens voor werk van Vianen gehouden is. Het beeldje is echter een copie naar
een zeer bekend brons uit de school van Jean de Bologne, waarvan verschillende
afgietsels bekend zijn (o.a. Bargello te Florenze, S. Kensington museum). De Atlas
staat op een zilveren voetstuk, versierd met kwabornament, gedragen aan de vier
hoeken door vier engelenfiguurtjes. Stijl noch uitvoering van dit voetstuk doen denken
aan het werk van één der beide Vianens. Het beeldje vraagt buitendien volstrekt niet
om de ebbenhouten verhooging; men mag aannemen, dat die er later bijgemaakt is
en dat het bas-relief vroeger een andere bestemming had.
Zie: Heinrich Modern - Paulus van Vianen (Jahrbuch der Kunsthistorischen
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1893).’
Wat we dadelijk opmerken, zoodra we k a n A met de plaquette vergelijken, is,
dat Paulus de jongere van meet af aan verder is. Hij sluit zich aan bij de ontwikkeling,
die uitgaande van Italië (denk bij de Argus figuur maar aan Michele Agniolo's Adam)
in heel het Europa van die dagen haar invloed heeft doen gevoelen; de oudere broeder
is althans in zijn vroegere werken een vertegenwoordiger van oudere opvattingen.
Dr. Pit drukt dit als volgt uit:
‘Van het werk van den jongste, Adam, kennen wij weinig, maar wij krijgen reeds
een zeer gunstigen blik op zijn kunst door hetgeen het Nederlandsch Museum ons
aanbiedt. Hieruit zien wij, dat Adam veel meer Hollander is gebleven dan Paulus,
wiens langdurig verblijf aan het keizerlijk hof Duitsche en Italiaansche invloeden
noodzakelijk maakte. Beiden waren gevoelige artiesten in den vollen zin van het
woord en als drijvers in edel metaal zijn er, wij durven het zeggen, geen knapperen
te vinden. Hun composities zijn sober en gevuld tevens, hun menschelijke figuren,
hun dieren, hun landschappen zijn ernstig van bouw en van teekening; onovertroffen
moeten zij genoemd worden in het lage, bijna onmerkbare relief van de wijkende
partijen der landschapsverschieten.
Zooals gezegd, is Paulus meer internationaal in zijn werk, Adam meer specifiek
Hollandsch. De eerste staat met zijn kunst reeds meer in de 17e eeuw, de laatste zet
op wonderlijk frissche wijze de tradities uit het begin van de 16e eeuw voort: wij
hebben gemeend in hem de kwaliteit van een Lucas van Leiden, dien hij
ontegenzeggelijk met nauwgezetheid en hartstocht bestudeerd moet hebben, terug
te vinden. Wij zijn overtuigd, dat, hoe meer zijn werk bekend zal worden, onze
Hollandsche sympathieën zich voor Adam zullen uitspreken.’
Maar wat is nu het merkwaardige? De oudere broeder, om te beginnen wat achter
gebleven, ontplooit zich blijkens werken als het schaaltje (afb. 1)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

171
en de kan B (afb. 5) en blijkens het meerendeel der ontwerpen, afgebeeld in de
‘Modelles Artificiels’ tot een edelambachtsman met een werkwijze, die in veel
opzichten reeds vooruitloopt op de ontwikkeling van zaken, althans in ons eigen
land.
Al blijft hij tot aan het einde in zijn figuren vrij trouw aan de wijze van behandelen
van zijn jeugd - een omstandigheid, die het oordeel van Dr. Pit ook voor het latere
werk van Adam van Vianen onverkort doet gelden - zijn behandeling van de
voorwerpen in hun geheel en van alles wat sier is, wordt gedragen door het gevoel
van ruimte en massa, dat kunst en kunstnijverheid eerst in de achttiende eeuw zal
kenmerken.
Gedeeltelijk kan dit zijn verklaring vinden in de omstandigheid, dat Adam thuis
is gebleven.
Zoo'n stil en verloren provincieplaatsje, ver van de groote heerwegen, waarlangs
de ‘Kultuur’ zich beweegt, is soms de voedingsbodem voor het zoeken naar uitersten
van zuiverheid en spanning.
Heb ik niet zelf in dat zelfde Utrecht vier eeuwen later de wanhopige worsteling
meegemaakt van een, wiens doelwit zoo ver voorbij de grenzen lag van wat
tijdgenooten konden waardeeren, dat hij tenslotte zelf in de ijle woestenij der
eenzaamheid verdwaalde, Erich Wichmann?
Inderdaad men is gewoonlijk niet ‘up to date’ als men afgezonderd in de stilte van
een vergeten stadje woont; maar het komt zeker vaker voor, dat men veelal geneigd
is aan te nemen, dat de eenzame, in stilte verscholene, verder gaat dan de velen, die
in de drukte van het luide leven de aandacht voor het eigen beleven verliezen en
meegaan in de sleur om hen heen.
Maar zonder bevruchtenden invloed is een dergelijke ontwikkeling toch wel zeer
moeilijk denkbaar. Hoe zeer men ook bereid is aan te nemen, dat de zoeker, die in
zichzelf den drang voelt naar nieuwe oplossingen, eerder tot ongekende vernieuwingen
zal komen, in zijn durf zeer veel verder zal gaan dan een kameraad, die tot een kring
met ‘opvattingen’ en vooral met ‘beginselen’ hoort...., de vormen, waarmee kunstenaar
en ambachtsman werken zijn te zeer de uitkomst van de wisselwerking van
gemeenschap en enkeling dan dat we er licht toe zouden komen aan te nemen, dat
een zoo sterke wijziging in werk en bedoeling als we bij Adam van Vianen zien,
alleen het gevolg is van groei en innerlijken drang.
Het is niet uitgesloten, dat de zeer sterke en ietwat eenzijdige ‘voorlijkheid’ van
Adam (voorlijkheid dan ten opzichte van de algemeene stijlontwikkeling) het gevolg
is geweest van invloeden uit zijn Utrechtschen kring. Die kring, waartoe in hun jonge
jaren naar alle waarschijnlijkheid èn Hendrik de Keijzer èn Jacob van Kampen hebben
behoord, verdient zeer zeker in dit verband eenige aandacht.
Hoewel het zeer gewaagd is om iets met zekerheid te zeggen, kunnen we er toch
op wijzen, dat Cornelis Bloemaerts, die misschien het middelpunt van
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den kring van schilders, beeldhouwers en edelsmeden was, zoowel Jan Terwen, de
houtsnijder, die het koorgestoelte van de kerk in Gouda sneed, als de beide de Nole's,
vader en zoon, zal hebben gekend. Deze de Nole's zouden een invloed van de vroege
16de eeuwsche Fransche beeldhouwkunst kunnen verklaren en met name in enkele
kleinere reliefs van Goujon en Pillon in het Louvre zijn verscheidene trekken, die in
dit verband nader onderzoek gewenscht maken, temeer, waar Sluijterman Goujon's
invloed ook voor Noord-Hollandsch snijwerk aanneemt.
Maar ook dichter bij huis liggen hier mogelijkheden, die althans even vermelding
verdienen.
Ik denk hier aan een mogelijken invloed van Jan van Scorel, die, naar het mij wil
voorkomen, vooralsnog niet geheel in volle grootheid wordt gewaardeerd. Voor
invloed van Scorel pleit onder meer het volgende:
De Portugeesch Israelietische Synagoge bezit in haar fraaie zilverschat drie werken
van Adam van Vianen en wel een schelpbeker en een zilveren schaal met afbeelding
van het oordeel van Paris, beide uit latere jaren van den meester en een zeer groote
schotel, welke het bezoek van de Koningin van Scheba bij Salomo voorstelt. Deze
schotel vertoont meer dan alleen door het onderwerp verklaarbare overeenkomst met
het schilderij van Scorel in het Rijksmuseum.
Behalve deze invloeden, die Adam in zijn onmiddellijke omgeving moet hebben
ondergaan of althans kan hebben ondergaan, moeten we de mogelijkheid open laten,
dat zijn broeder Paulus hem met veel buitenlandsche invloeden in aanraking heeft
gebracht.
Maar al laten we gelden, dat dit alles van veel gewicht is geweest, geen der
geopperde mogelijkheden geeft, naar het mij voorkomt, een bevredigende verklaring
voor de verandering in Adam's werken, die, naar het mij schijnt, wel met een
ommekeer is te vergelijken.
Vandaar, dat ik, hoewel met alle aarzeling, die in een nog zoo duister vraagstuk
past, het waag een onderstelling te opperen, en wel deze, dat Adam van Vianen in
de laatste jaren van de 16de eeuw kennis heeft gemaakt met voortbrengselen van
Japansche en Chineesche Kunstnijverheid, door de Oost-Indië-vaarders meegebracht.
Het is maar een onderstelling; maar dit is althans zeker, dat in dien tijd Louise de
Coligny uit Holland voor de Fransche prinsen een Chineesch kamerschut en Chineesch
of Japansch lakwerk meebracht.
Niet onbelangwekkend is het in verband hiermee te wijzen op de werken van een
tijdgenoot van Adam van Vianen, Elias Geyer, over wiens werken in ‘das grüne
Gewölbe’ in Dresden bewaard, Richard Graul een boek heeft uitgegeven (Alte
Leipziger Goldschmiede Arbeiten, Leipzig 1910). Bij Geyer is bij veel verschil ook
veel overeenkomst met Adam van Vianen te ontdekken en waar zijn behandeling de
bandeloos stuwende weelde van den Hollander
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het dichtst nadert, staat Geyer, blijkens de onderdeelen van zijn werk onder een
anderen Aziatischen invloed en wel die van Turkije.
Doch genoeg; op deze wijze toch zouden we ons gaan verliezen in gissingen waar
we althans nog kunnen hopen, dat nader onderzoek in de plaats van vage vermoedens
ons ter zijner tijd zekerheid zal brengen.
Want dit moet gezegd, Adam van Vianen heeft in ons land nog lang niet de
aandacht gevonden, waarop zijn zeer bijzondere werk hem recht geeft. Het pleit
allerminst voor het besef van de verantwoordelijkheid voor het erfgoed der eeuwen
ons toevertrouwd, dat dit zoo is. En het is te hopen, dat nu sinds ongeveer een kwart
eeuw de beoefening der kunstgeschiedenis ambtelijk aan onze hoogescholen is
mogelijk gemaakt, in dit tekort vroeger of later zal worden voorzien.
Vooralsnog moeten we ons tevreden stellen met het beschouwen der werken, voor
zoover deze althans bekend zijn; immers ook hier ligt nog veel te doen, door
stelselmatig onderzoek van openbare verzamelingen en waar mogelijk van particulier
bezit.
In afwachting daarvan moeten we er voorloopig in berusten de werken min of
meer onafhankelijk van het geschiedkundig verband te beschouwen; ook van de
belevingen van den edelsmid, die uit zilver deze wondere schoonheid wist te tooveren,
kunnen we ons geen of maar zeer vagelijk een voorstelling maken; gelukkig verhindert
ons dit niet verrukt te genieten steeds weer, ja steeds meer bij het aanschouwen van
deze rijkglanzende wonderen.
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Het avant-garde theater van Gaston Baty
door Cornelius Conyn
EEN ieder die eenigszins met het Fransche tooneelleven bekend is en in Parijs nog
wel eens iets anders heeft gezien dan een revue van de Folies Bergère, weet dat na
Antoine, den vader van het moderne tooneel, het Gaston Baty geweest is die, met
zijn dappere groep medewerkers de meest overtuigende bewijzen gegeven heeft van
de mogelijkheid van een werkelijke vernieuwing dezer kunst.
Charles Dullin en Gaston Baty, twee klinkende namen, beiden leerlingen van den
grooten tooneelspeler Firmin Gémier, debuteerend als helpers van den meester,
daarna ieder een eigen groep stichtend. Beiden, naast elkaar werkend, zonder eenig
spoor van concurentiezucht, elk met het vooropstaande oogmerk in de eerste plaats
de kunst te dienen, gaven zij in het afgeloopen tiental jaren zeer interessante
opvoeringen van het werk van jonge Europeesche - en Amerikaansche - schrijvers
en merkwaardige, soms tot heftige polemieken aanleiding gevende ensceneeringen
van de klassieken.
In 1920 werd een tooneelgroep gesticht, die in het nieuwe, luxueuze theater aan
de Avenue Montaigne stukken zou spelen van hoog kunstgehalte, opvoeringen van
het wereldrepertoire zoowel als werk van jonge Fransche schrijvers die in de andere
Parijsche theaters, uitsluitend op commercieele basis loopend, geen kans hadden te
worden opgevoerd. Aan het hoofd van de groep stond de meester Firmin Gémier,
maar het was Gaston Baty die alle stukken in scène zou zetten om zijn zeer
vooruitstrevende ideeën en idealen op regiegebied in toepassing te brengen. Zijn
opvattingen karakteriseerde hijzelf kernachtig: ‘Le Théatre, c'est l'évasion de la
réalité’ - het theater is de vlucht uit de werkelijkheid.
Men begon met de creatie van ‘De Simoen’, een Algerijnsche atmosferische
tragedie van den begaafden schrijver H.R. Lenormand, de echtgenoot van de
Hollandsche actrice Marie Kalff, die in vele van zijn werken de hoofdrol vertolkte.
Voor het eerste seizoen waren verder in studie genomen werken van Shakespeare,
Molière, Shaw, Crommelynck en Paul Claudel.
Maar hoewel het succes bij een intellectueele elite groot was, het bleek tevroeg
voor het groote publiek, dat in de koortsachtige jacht naar genot van de na-oorlogsche
periode niet voldoende interesse had voor kunstzinnig tooneel en na afloop van het
eerste seizoen moest de groep van de Comédie Montaigne worden ontbonden.
Maar de jonge Baty, energiek en doorzettend, had de mogelijkheid van
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de verwerkelijking van zijn plannen aangevoeld en terwijl Charles Dullin met de
kern van het gezelschap zijn Theater de l'Atelier stichtte, zocht Baty op nieuwe en
bescheidener basis, zelf te beginnen. In 1921 schaarden zich enkele geestdriftige
vrienden rond hem, schrijvers, spelers, dansers, musici en decorateurs. Alle elementen
voor het stichten van een nieuwe groep waren aanwezig en zoo ontstond het
gezelschap ‘La Chimère’. In de aankondigende brochure kon men o.a. de volgende
manifestaties lezen:
La Chimère is geen zakelijke onderneming maar een stichting.
La Chimère heeft geen kapitaal, maar vertrouwen.
La Chimère heeft geen nest, maar zij laat zich niet in een kooi sluiten.
La Chimère leeft niet van, maar dient de Kunst.

Gedurende een kort zomerseizoen gaf de jonge troep in een gehuurd theater enkele
zeer moderne opvoeringen die een triomfaal succes oogsten, vooral ‘Martine’ van
J.J. Bernard, dat door de spelers in de herfst van hetzelfde jaar in België en Holland
voor uitverkochte zalen werd gebracht.
Door deze aanmoediging gesterkt besloten zij, daar voor een geregelde exploitatie
op dat tijdstip in de hoofdstad geen theater beschikbaar was, tot den bouw van een
hulpgebouw en de 2e Mei 1923 werd de vroolijk beschilderde houten barak, aan de
aristocratische Boulevard St. Germain gelegen, ingewijd.
Waren de driehonderd zitplaatsen niet al te komfortabel en de grijsbespannen
muren uiterst sober, het tooneel was ingenieus gebouwd met een zeer apart en soepel
verlichtingssysteem dat daarna dikwijls werd gekopieerd. Hier kon dus Baty met die
machtigste aller atmosferische hulpmiddelen, het licht, naar hartelust experimenteeren,
en door de verrassende resultaten die hij bereikte verwierf hij dan ook de bijnaam
van ‘de toovenaar van het licht.’
Interessante opvoeringen werden voor een intelligent en sympathiek publiek
gegeven. Dansrecitals wisselden met lezingen en voordracht-matinee's af. Alles leek
glad te gaan, doch.... de architect bood zijn rekening aan, die het dubbele bedroeg
van wat was geraamd. Een failliet was onvermijdelijk; de barak werd bij opbod
verkocht.
In de laatstuitkomende brochure, de begrafenisaankondiging van la Chimère,
herhaalde men droefgeestig de openingsrede:
La Chimère was een stichting en geen zakelijke onderneming.
La Chimère had vertrouwen, maar geen Kapitaal.

Doch weer kwam er uitkomst. In het groote en luxueuze Theater des Champs Elysées
waren enkele bovenzalen ongebruikt en de eigenaars be-
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sloten deze te verbouwen tot een klein intiem theater. De inwijdingsvoorstelling werd
aan Gaston Baty opgedragen. Al de oude getrouwen van de Chimère om zich heen
verzamelend opende hij April 1924 met ‘l'Invitation au voyage’ van J.J. Bernard.
Het debuut was moeilijk; het publiek had de weg naar het Studio nog niet gevonden.
Men vertelt, dat de acteur die met een toespraak tot het publiek het spel opende, op
een avond zijn tekst aldus moest wijzigen: ‘Dames - het waren er vijf - en mijnheer’....
Maar de volhardende leider wist niet van opgeven en na een moeilijk doorworsteld
jaar kwam eindelijk de publieke erkenning met het schitterend succes van Pellerin's
merkwaardige komedie ‘Têtes de Rechange’, een succes, dat voor een deel toekwam
aan de spelleiding en aan de ongewone en geraffineerde decoratie en verlichting.
Men stond aan het begin van een fortuinlijke periode.
Baty, die enkele jaren geleden moeizaam en voor lege zalen een dertigtal
voorstellingen van Gantillon's legendarisch successtuk ‘Maya’ had gegeven, besloot
tot een her-opvoering, daar hij vertrouwen had in de groote kwaliteiten van het stuk.
Het werd de grootste triomf van het tooneelseizoen, men speelde het vierhonderd
keer achtereen en het werd in achttien talen vertaald.
Voor een deel was het succes ook te danken aan de magistrale uitbeelding van de
hoofdrol door Marguerite Jamois, die van bescheiden debutantje tot een der meest
bewonderde Fransche actrices opklom en ondanks groote persoonlijke successen bij
andere gezelschappen, altijd haar leermeester is trouw gebleven en tot een der hechtste
steunpilaren van zijn troep gerekend mag worden.
Nu waren de grootste moeilijkheden overwonnen en het leek niet meer dan
natuurlijk dat Baty na enkele jaren het te kleine Studio voor het elegante Theatre de
l'Avenue ging verlaten, waar hij mooie successen, boekte totdat hij op zijn beurt door
de baron Philippe de Rotschildt gevraagd werd de directie van het zoo juist
afgebouwde Theatre Pigalle op zich te nemen.
Verleid door de geweldige mogelijkheden van dit wondermooie theater, met een
ongekende perfectie van tooneeltechniek, projectie en filmapparaten, beweegbaar
en draaitooneel, liften die drie boven elkaar gelegen platformen in een oogwenk tot
bij de toeschouwer konden brengen - en gerustgesteld door de formeele belofte geheel
zijn eigen meester te kunnen blijven temidden van zijn eigen troep, nam hij aan.
En ziet.... het ongeloofelijke geschiedde. Het mooiste theater ter wereld, het meest
geraffineerde en technisch best voorziene, bleek doodelijk voor de tooneelspeelkunst.
‘Een theater - zoo verklaarde Baty later - is geen fabriek en mecha-
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MARGUERITE JAMOIS IN “MAYA” VAN SIMON GANTILLON (REGIE: GASTON BATY)
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nisme doodt de levende Kunst. Een teveel aan mogelijkheden werd mij funest en
doodde elke inspiratie. Wat aanneemelijk en zelfs te bewonderen is in de
oppervlakkige klaterpracht van een revue, waar men niet komt om een roman te lezen
maar om een prentenboek te doorbladeren, wordt voor het comediespel onmogelijk.’
Na enkele nieuwe opvoeringen die allen min of meer onder dit gebrek aan geloof
en spankracht leden, gaf Baty het dan ook op en na een directie van enkele maanden
slechts nam hij vrijwillig zijn ontslag. Terloops zij opgemerkt dat geen andere
tooneelgroep het in dit ‘ideale’ theater heeft kunnen uithouden, dat de laatste jaren
deels voor de film, deels voor operettes geëxploiteerd wordt.
Wat nu? Een repertoire was er, een ingespeelde troep ook en vooral, de wereldroem
en het algemeen vertrouwen waren gekomen. Geheel vrij weer kon hij nu eindelijk
zijn droom verwezenlijken, door het huren van het sinds een honderdtal jaren
bestaande Montparnasse Theater, een kleine buurtschouwburg, waar naast de
afgrijselijke draken van het populaire repertoire ook de meest vooruitstrevende
opvoeringen hadden plaats gevonden. Had Antoine er niet in 1888 zijn Theater Libre
gehuisvest en de dichter Paul Fort er in 1892 de heel Parijs revolutionneerende
naturalistische opvoeringen gegeven van zijn Theatre d'Art, waaruit later het nog
bestaande ‘l'Oeuvre’ zou groeien, door Lugné Poë geleid.
En het wonder voltrok zich. De Chimera van het Ideaal, gedood door de macht
van het goud en het koude verstand der mathematisch zuiver rekenende ingenieurs,
rees als een andere vogel Foenix schitterender dan ooit uit de asch op. In dit
ouderwetsche theater, primitief uitgerust, zonder technische hulpmiddelen, kwam
de inspiratie op breede wieken teruggevlogen.
De 13e October 1930 opende Gaston Baty het seizoen met een vernuftige
ensceneering van de ‘Viergroschenopera’, daarna volgde een magistrale heropvoering
van de ‘Dibboek’ en het groote succes van Pirandello's laatste comedie ‘Comme tu
me veux’ met onvergetelijke vertolking van de hoofdrollen door Marguerite Jamois.
Het publiek, in de moeizame tienjarenstrijd gekweekt en opgevoed, was en bleef
trouw en in steeds grooter getale kwam men naar het Montparnasse Theater opzetten.
Baty heeft de kroon op zijn werk gezet met de opvoering - in de lente van dit jaar
- van ‘Schuld en Boete’, zijn eigen tooneelbewerking naar Dostojevski's roman.
Met de twee ongeschoolde electriciens die hij in 1930 van de vorige directie heeft
overgenomen, weet hij in het tijdsverloop van enkele uren, zonder een seconde
onderbreking van het spel, deze lange serie scènes, die elk een aparte, soms
ingewikkelde decoratie vragen, aan het verrukte oog te doen voorbijglijden.
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Elk van de, als bij tooverkracht uit het duister opbloeiende twintig beelden, volmaakt
van compositie, kleur en lijn, nu eens met rembrantieke lichteffecten, dan weer gebaad
in den grijzen weemoed van een Russischen winterdag of in de romantische klaarte
van warm kaarslicht, zijn meesterstukjes van vindingrijken goeden smaak.
Daarbij dringt zich de ensceneering geen oogenblik op de voorgrond maar blijft
altijd, zooals het ook wezen moet, een juiste omlijsting van het sobere, innerlijke
strakgespannen spel.
Het onuitputtelijk succes van dit stuk, dat dit jaar zal worden afgewisseld met de
creatie van twee nieuwe stukken, ‘Voyage Circulare’ en ‘Prospère’, bewijst afdoende
dat Gaston Baty en het avant-garde tooneel hun plaats blijvend hebben veroverd.
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Herfst
door J. Slauerhoff
't Is stil in de lucht, de trekkende ganzen
Richten hun zuidvlucht in wiggevorm.
Verbrijzeld, ontblaard door den laatsten storm
Hangen de takken in zilverglanzen.
't Is stil.... om van verre landen te droomen
Of men vanzelf er zoo heen zal drijven,
Aan niemand gehecht, niets dat weerstand biedt,
Maar weet wel dat men er nooit zal komen,
Om voortaan op deze plek te blijven....
Waarom op deze, op een ander niet?
Er is iets in dien vijver, die boomen,
En 't huis aan de heuvels, dat samenhoort,
En ik ben als gast door hen aangenomen....
Nu wordt het tijd voor het laatste woord.
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Koelasili
door J.F. Baer van Hemmersweil
I.
IN het oerwoud temidden der beboschte oevers stroomde de rivier. Het water had
een bruingele kleur van leem en rottende gewassen. Aan de oevers rees het oerwoud
op. Zwart bijna ondoordringbaar lag het daar in zijn moordende weelde. Elke plant,
elk gewas vocht om zijn leven. Aan den moerasachtigen oever schoten grassen en
riet op. Agaven lieten zwaar hun breede puntige blâren vallen. Dwergpalmen plooiden
hun glanzende groene takken, waarvan de uiteinden in waaiervorm neervielen.
Reusachtige varens grepen zich in elkaar vast. Als geweldige zuilen rezen de met
parasieten begroeide stammen der woudreuzen op. Van de zware knoestige takken
hingen lianen neer, vlochten zich ineen tot onbreekbaar kabeltouw. Slingerplanten
klommen er tegen op, vormden een bijna ondoordringbaar gordijn. Uit de planten
schoten meterhooge stengels op, waaraan groote geelbleeke en oranje bloemkelken;
reusachtige Aäronskelken en kaarsvormige bloemen. Uit den weeken bodem steeg
een vochtige geur van eeuwige rotting op.
Het woud was vol zwijgend leven. Myriaden mieren trokken in legers over het
mos zoekend naar een plek om een nieuwe kolonie te stichten, bouwden hun
meterhooge vernuftige nesten. Streden in hun kleine maatschappij den eeuwigen
strijd om het bestaan. Bevochten elkaar, bouwden op en vernietigden elkander. Wilde
bijen en wespen puurden in de kelken der bloemen, bouwden hun nesten, die als
peervormige vaalgrauwe vruchten van de boomtakken neerhingen. Een schuwe
smaragdgroene hagedis schoot nu en dan onder een plant uit. Af en toe wiekte een
vogel op, klonk een schrille vogelkreet. Het geluid plantte zich voort in de eindelooze
rust. Nijdig geschetter van apen in hun middagsiësta gestoord. Bladergeritsel. Af en
toe de tred van groot wild; het snuffelen van de pakira, het wilde boschvarken, of de
logge tred van een tapir. Dan zwegen weer de geluiden.
De rivier stroomde met het leemkleurige levenbrengende water temidden van den
zwarten bijna ondoordringbaren rand van het oerwoud. Maar hier en daar gaapte in
den oeverrand de lichtende opening van een der talrijke boschkreken; boorde deze
zich als een lichttunnel in den donkerzwarten woudrand. Ook hier verhieven zich
nauwelijks enkele meters van de oevers de hooge woudreuzen. Hun takken welfden
over de kreek, grepen in elkaar en vormden met het dichte breede bladerdak als 't
ware een prieel, waardoor de stralen der zon schaars heen drongen. Af en toe viel
een doode tak naar beneden, plonste breede kringen vormend in het water.
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Zwart lag het water met hier en daar, waar het bladerdak open lag, lichte plekken
van zonlicht. Maar op den achtergrond teekende zich een breede lichte plek af, waarin
de boomen en heesters zich in bizarre vormen spiegelden. En steeds verblindender
werd voor hen, die de kreek opvoeren, deze lichtbundel, die wees op de nabijheid
van een savanna, een der open zandvlakten, die als een vrijwel kale woestenij lag
temidden van den alles overwoekerenden tropischen plantengroei. Als een lichtoase,
die nimmer behoefde te wijken voor het sombere halfduister van het oerwoud. Ze
lagen daar als een rugsteun voor de natuurvolken, die in hun eeuwigen strijd tegen
de omsingeling van het oerwoud zich van deze zijde veilig wisten en daarom in de
nabijheid der savanna's hun kampen opsloegen.
Op een dezer zandige plekken aan een zijkreek der Surinamerivier lag een dorp
der Kalienja's. Het was als al die primitieve behuizingen der natuurvolken, die dikwijls
hun kampen verplaatsen, primitief ingericht. Op een open door struikgewas omzoomde
plek lagen de zes woonhutten, alle naar het zelfde model gebouwd. Ruwe dunne van
de schors ontdane stammen droegen de dwarsbalken, die het dak hielpen schragen.
Boven de woonruimte, die aan alle zijden open was, lag de zoldering met het schuin
afloopende dak, dat aan de zijkanten tot bijna op den grond reikte en met palaloe,
wilde pisangblâren overdekt was.
Het kamp lag als uitgestorven. Af en toe hoorde men het nijdig gebrom van een
door insecten geplaagden hond, het luide kakelen van een kip, het geblaat van een
geit of het wroetend geknor van een pakira het wilde boschvarken. In de takken der
hooge woudreuzen in de nabijheid van het kamp zaten de aasgieren, groote zwarte
roofvogels. Ze tuurden met hun kraaloogen naar omlaag of er geen aas te vinden
was, afval van visch en dierencadavers door de bewoners van het dorp achteloos
weggeworpen, omdat ze toch wisten, dat eenige oogenblikken later de stinkvogels
naar beneden zouden schieten om het aas krijschend en vechtend weg te halen. Maar
op het oogenblik was er geen buit te halen en de aasgieren zaten droomerig als zwarte
doodbidders op de takken en schenen te slapen. Af en toe snauwden ze elkaar iets
toe, een schrille vogelkreet. Breed wiekend vloog dan een der vogels op, cirkelde
langzaam omlaag, terwijl de anderen hun kraaloogen openden en toekeken, er op
bedacht zoo mogelijk hun deel van den buit te bemachtigen. Maar het was meestal
loos alarm. Nu eens was het een veldmuis, die wegsnelde en den aasgier te vlug af
was, dan weer een kikker of pad, die wegsprong en de teleurgestelde vogel vloog,
luid zijn toorn uitkrijschend, weer den boom in, terwijl de anderen hem nijdig
toesnauwden, omdat hij hen in hun siësta gestoord had, om even later weer met hun
koppen tusschen de vlerken gestoken in te dommelen.
Uit een der hutten klonk gezang. Een zachte vrouwenstem. Onder een soort van
afdak zat een Indiaansche vrouw op een ruw houten bankje. Op
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haar schoot hield ze een plank, waarop ze bezig was uit leem vaatwerk te
vervaardigen, op dezelfde primitieve wijze als de oervolken deden. Naast haar stonden
half voltooide kannen, potten en wonderlijk gevormde leemen dieren: honden, draken
en visschen. De laatsten werden in de stad aan de Europeesche inwoners en
vreemdelingen verkocht. De vrouw droeg het gewone kleed der Indiaansche vrouwen,
de kamiesa een soort lang hemd, dat tot aan de knieën reikte en armen en borst bloot
liet. Het zwarte haar was in tressen opgemaakt. Het voorhoofd en de wangen waren
met blauwe figuren beschilderd. Om haar hals droeg ze een ketting van groote roode
kralen, die uit vijf of zes snoeren bestond, die het bovenlijf bedekten. Om de polsen
breede armbanden van kleurige kralen. Even onder de knieën spande de sepoe een
breede gevlochten band rond het been, terwijl de enkel eveneens met een gevlochten
koord omwonden was. De vrouw draaide een cylinder van leem en modelleerde het
rond een schijf, die den bodem van een steenen pot vormde. Toen hield ze een
oogenblik met haar werk op en keek naar den stand der zon. ‘Koela!’ riep ze. ‘Koela!’
Uit het lage hout langs den oever der kreek antwoordde een zangerige stem. De
vrouw ging met haar werk door, maar even later herhaalde ze haar roep en wachtte.
Toen stond ze wrevelig op, kneedde een stukje klei tot een kogel en wierp het
projectiel in de richting der plek vanwaar de stem geantwoord had. Een lichte kreet
werd gehoord en even later sprong een meisje uit de struiken te voorschijn, en kwam
op een drafje aanloopen. Onder het loopen maakte ze de kwejoe het lendenschortje
vast en schudde haar glanzend zwart haar, waarin zilveren waterdroppels beefden,
uit. Achter haar aan huppelden twee naakte dreumessen van een jaar of vier.
Het meisje stond bij de vrouw stil en keek haar vragend aan. De moeder wees
zwijgend naar den open oven in de hut, waarin het hout nog smeulde. Koelasili
begreep, trok wrevelig haar schouders op, snoerde het kralenschortje vaster om de
lenden en zette zuchtend een der potten op het vuur. De twee broertjes buitelden over
elkaar, wierpen eenige halfvoltooide kruiken omver, hetgeen hun een oorvijg van
hun moeder bezorgde, waarna ze als kleine keffertjes jankend wegstoven.
Koelasili knielde voor den oven en wakkerde met een waaier van palmblâren het
vuur aan. Het hout begon weer te ontvlammen, knetterde sissend, want het was nat.
Toen lekte een hooge vlam op, bescheen het gezicht van het meisje. Een regelmatig
bruin gezichtje, lichtgebogen neus, middelmatig kleine mond met dunne welgevormde
lippen. Maar het mooiste aan haar waren haar diepbruine oogen met den schuchteren
blik van een ree. Ze stond uit haar gebukte houding op en rekte zich uit. Klein slank
figuurtje. De kwejoe, het veelkleurig kralen schortje, dat het bovenlijf bloot liet,
omspande haar middel als een nauwsluitend rokje. Om haar hals hing een veelsnoerige
ketting van witte kralen, die tot halverwege haar middel
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reikte en de welving van haar borsten bedekte. Haar armen begonnen reeds vrouwelijk
te ronden. De tengere beenen glansden bronsachtig. De kuiten waren nog niet zooals
bij de vrouwen misvormd door de gevlochten koorden der sepoes, die dikwijls tot
een hoogte van meer dan een decimeter om bovenbeen en enkel gesnoerd werden
en het kuitvleesch deden uitpuilen.
Het meisje boog zich weer over het vuur en luisterde naar haar moeder, die zong.
Het was een oude Indiaansche ballade. Een lied, waarvan noch de muziek op papier
was gezet, noch de woorden waren opgeteekend, maar dat van eeuwen her dateerde
en van mond tot mond werd overgeleverd. Het was de sage van den Zonnegeest, die
in liefde ontstoken voor de Maangodin haar steeds vergeefs achtervolgde, want altijd
wist zij, die hem haar liefde onthield, te ontvluchten. Overdag zond de Zonnegod
zijn boden de gouden zonnestralen naar alle zijden uit om de Maangodin te
achterhalen. Maar hoe ze ook zochten, de zilvervoetige was nergens te ontdekken.
En wanneer de Zonnegeest en zijn dienaren vermoeid ter ruste waren gegaan, rees
de bleeke Maangodin van haar rustbed aan den hemel en schaterlachte om den armen
Zonnegod, die ze te slim af was geweest. Slechts om de zooveel jaren - zoo zong de
ballade - wist de Zonnegeest zijn bruid te bereiken en omarmde hij haar, zoodat het
maangelaat door de zon verduisterd werd. Maar nauwelijks enkele oogenblikken
later wist de geliefde weer uit de armen van den Zonnegod te ontsnappen en begon
opnieuw de wilde jacht, die eeuwig duren zal. De moeder van Koelasili zong het
lied, niet vermoedend, dat ze een natuurverschijnsel bezong, een maansverduistering,
waaromheen de Azteeken, de vroegere bewoners uit Midden Amerika, die de
astronomie kenden, een legende gevlochten hadden....
Koelasili stond bij het vuur en keek naar haar moeder, die in den grooten aarden pot
met cassavepap roerde. In een hoek der hut was haar tante bezig aan het weefgetouw.
Ze weefde een hangmat voor haar kleine neefje. Koela zag, hoe de vlugge vingers
van haar tante in het weefgetouw grepen en de katoendraden aaneenknoopten. Ze
bewonderde de kunst van haar tante, die lendedoeken met fantastische figuren wist
te weven. Nu eens waren het geometrische figuren, dan weer wonderlijke gevormde
menschen en dieren.
In een anderen hoek zaten Apoera haar vader en haar beide ooms gehurkt op
ruwhouten bankjes. Ze deden elkaar verhalen van jacht en vischvangst. Af en toe
schalde een lach op. Haar kleine neefje kwam binnenhuppelen, struikelde over een
weggeworpen schoffel en zette een keel op. Koela had moeite hem te sussen. Toen
luisterde ze weer naar het gesprek der mannen. Een van haar ooms vertelde, dat hen
dien middag op de rivier een korjaal met Paraboschnegers gepasseerd was. De negers
hadden hen toegeroepen, dat Wejoewirie de blanke medicijnman op weg was naar
het dorp der Kalienjas en hij in het boschnegerdorp gekampeerd had. Den volgenden
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dag zou hij eerst nog andere dorpen aandoen om tegen den middag hun dorp te
bereiken.
Koelasili zag, hoe het anders zoo rustige onbeweeglijke gezicht van haar vader
even ontspande, hoe de mondhoeken even trilden. Wejoewirie was een groot vriend
van haar vader. Hij had Apoera eens het leven gered nu drie jaar geleden, toen een
zware koorts hem had overvallen. Sindsdien had haar vader kasjiri met hem gedronken
en hem zijn matti genoemd, zijn vriend, wat nog meer was dan bloedverwant. En de
hut van Apoera was steeds open blijven staan voor den panakiri. Eigenlijk was deze
geen medicijnman. Hij was een ambtenaar van het goevernement, die opmetingen
verrichtte. Als de meeste Europeanen, die het binnenland intrekken, had hij steeds
een medicijnkastje bij zich met de meest gebruikelijke middelen tegen tropische
ziekten als malaria en tegen insecten- en slangenbeten. Hij had eenige ervaring uit
boeken opgedaan en wist met zijn kennis en verbandtrommel handig gebruik te
maken om zich bij de Indianen en boschnegers een zekere vermaardheid te
verschaffen, hetgeen hem bij zijn arbeid tot groot nut bleek te zijn. Want de
boschnegers zijn slim en onwillig, probeeren dikwijls de blanken op hun tochten in
het binnenland van alles en nog wat in den weg te leggen, terwijl de Indianen een
ingebeelde vrees voor alles wat Europeaan is, hebben en hen dikwijls als geesten
schuwen. Maar Wejoewirie was een groot medicijnman, de redder van haar vader
en zelfs een vriend van Anawimpo den hoofdman.
Het gesprek der mannen liep nu over andere onderwerpen. Ook de aandacht van
het meisje was weer afgeleid en weldra was ze het gehoorde vergeten.
In haar hangmat lag Koelasili dien avond lang wakker. Ze luisterde naar de
geluiden, die de nachtelijke stilte verbraken. Ze hoorde het regelmatige ademen van
haar broertjes en neefje, die in kleine hangmatten sliepen, die in een rij achter elkaar
waren opgehangen. Een waakhond blafte. Van uit den anderen hoek klonken de
fluisterstemmen van haar vader en ooms, die in hun hangmatten heen en weer
schommelden. Uit een naburige hut klonk het nasale droefgeestige geluid van de
kwama, de bamboe-dwarsfluit.
Koelasili draaide zich in haar hangmat om. Ze keek naar buiten in den nacht. Ze
kon een gedeelte der maan zien. Ze dacht na over het lied, dat haar moeder dien
middag gezongen had, de oude Indiaansche ballade, die de liefde bezong, die de
Zonnegeest koesterde voor de Maangodin. Ze vergeleek het jubelende levengevende
gezicht van den Zonnegod met het kille afwijzende gelaat der Maangodin en
verwonderde zich er over, waarom deze niets van de liefdesbetuigingen van den
Zonnegod weten wilde. Misschien was ze even onwetend als Koelasili zelf, dat ze
zoo steeds wegvluchtte voor den overmoedig aanstormenden Zonnegeest. Een
manestraal bescheen den rand van haar hangmat. Langzaam sluimerde ze in.
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II.
‘Oekoelawa, Oekoelawa!’ zongen de vrouwen, die twee aan twee de groote stampers
hanteerden, die met regelmatige slagen neervielen in de houten vijzels, waarin de in
de matapi uitgeperste cassave tot meel gestampt werd. Koelasili hielp haar moeder.
Ze hield met haar kleine stevige handen den stamper vast en bewoog op de cadans
der stemmen den stamper op en neer: dim dom; dim dom! Het oerwoud weerkaatste
het stampend geklok. Even liet ze den stamper rusten en keek droomerig naar de
kreek, waar bij de aanlegplaats eenige mannen, waaronder Apoera haar vader te
wachten stonden op de korjaal, die Wejoewirie den grooten medicijnman van de
stoombarkas zou halen, die van heel ver uit het haar onbekende Paramaribo de rivier
opvoer en gouddelvers en balatableeders als passagiers meevoerde.
Koelasili was nieuwsgierig naar den gast. Zelden bezocht een blanke haar dorp
en ditmaal was het nog wel de matti van haar vader. En hoewel ze zich haar vrees
herinnerde, die ze als klein kind de eerste maal gekoesterd had, toen de Panakiri het
dorp bezocht en zijn intrek bij haar vader genomen had, besloot ze zich nu moediger
te gedragen en niet zooals de meeste vrouwen en kinderen gedaan hadden, zich voor
den vreemdeling te verbergen.
Nog eenige andere mannen voegden zich bij de groep aan den waterkant. Koela
zag, dat ze met hun handen driftige bewegingen maakten. Even later hoorde ze den
doffen klank van een bamboe-hoorn. De korjaal was in aantocht. De vrouwen staakten
een oogenblik hun werk en keken naar de kreek. Uit de bocht schoot een slanke kano
te voorschijn door twee mannen gepagaaid. Achter in de korjaal zaten twee blanken.
Een tweede grootere korjaal door boschnegers bemand volgde. Achterin lag bagage
opgehoopt. De vrouwen hervatten hun werk, het was niet hun gewoonte
nieuwsgierigheid te toonen. De mannen aan de aanlegplaats verwelkomden de
vreemdelingen nauwelijks, stonden zwijgend in onbeweeglijke houding. Ook Apoera,
Koelasili's vader. Indianen toonen niet gaarne hun ontroering. Maar de eerste der
beide blanken liep terstond op Apoera af, greep diens handen en schudde ze hartelijk.
Toen voor het eerst bij deze voor een Indiaan zoo vreemde begroeting trok een breede
glimlach om den mond van den Kalienja en heette hij den vreemdeling welkom.
De blanke volgde Apoera, die hem naar de hut van den hoofdman bracht. Daar
zat Anawimpo de hoofdman gehurkt op een ruw gesneden houten bankje met den
rug naar den ingang gekeerd en staarde, toen de bezoekers binnen kwamen, voor
zich uit, alsof het bezoek van den Panakiri hem niet gold. De zeden der Kalienjas
brengen mee, dat een hoofdman zijn gasten niet verwelkomd, maar dezen hem hun
opwachting maken en zich het eerst tot hem richten. De blanke schoof een bankje
bij en zette zich naast Anawimpo. Een oogenblik zaten beide mannen zwijgend naast
elkaar, toen
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verbrak de gast de stilte. ‘Ik ben gekomen, o Anawimpo!’ zei hij. ‘Ge zijt gekomen!’
constateerde de hoofdman lakoniek. Toen zwegen beiden weer, totdat de blanke
opnieuw de stilte verbrak en van het doel van zijn komst vertelde. Onder het gesprek
keken ze elkaar niet aan.
Apoera had ook een bankje bijgeschoven en luisterde naar de woorden van den
Panakiri. Deze vertelde, dat hij en de andere blanke hier eenige weken zouden toeven
om in den omtrek opmetingen te doen. In de kisten, die uitgeladen werden, zaten
instrumenten, de rood-wit beschilderde staven, dienden om de opmetingen te doen.
Apoera, die den blanke reeds eerder aan het werk had gezien knikte. Maar Anawimpo
keek den blanke verschrikt aan en zei, dat hij geen tooverstokken op zijn grond
duldde, en keek ook tersluiks naar het fototoestel, dat deze aan een riem over zijn
schouder had hangen, want als de meeste Roodhuiden was Anawimpo bevreesd, dat
hij door middel van een foto behekst kon worden. Maar de Panakiri wist hem gerust
te stellen.
Toen de vrouwen en meisjes nog geen uur later met het bereiden van de kasseripo,
het tot onschadelijke stroop gemaakt giftige kassavewater, bezig waren, glipte
Koelasili naar haar hut weg. Ze nam uit een gevlochten mand, waarin ze haar weinige
bezittingen had weggeborgen, haar feestkleedij, deed het kralenschortje, dat nauwelijks
haar smalle heupen bedekte, af en wikkelde zich in de salempoerie, een uit blauw
katoen geweven hemd, dat ook wel kamiesa genoemd werd naar het Spaansche
camisa. Met een houten speld maakte ze het nauwsluitend hemd onder de oksels
vast. Toen deed ze de sepoes, kunstig gevlochten katoenen banden om enkels en
even onder de knieën, zoodat haar kuiten opzwollen, schoof ze kleurige kralen
armbanden om de polsen en hing zich tenslotte een zevensnoerige roodkralen ketting
om den hals.
Aan een der palen hing het deksel van een sardineblikje, dat haar tante als spiegel
gebruikte. Koelasili ging op haar teenen staan en probeerde zich te spiegelen. Buiten
hoorde ze stemmen en gelach. Ze bedwong een oogenblik haar nieuwsgierigheid,
schikte nog iets aan kamiesa en kralenketting terecht, draaide en bekeek zich met
welgevallen. Buiten werden de stemmen al opgewondener. Ze kon zich niet langer
bedwingen, vergat haar spiegel en snelde naar buiten. In een groep stonden de
vrouwen om een voorwerp, dat hun innigste begeerte scheen op te wekken en hun
lichte kreten van bewondering deden slaken. Het was een geopende kist, waarin
Wejoewirie geschenken voor hen had meegebracht. Met gretige handen betastten ze
de bontgekleurde kralen en spiegelden zich vol verrukking in de goedkoope
spiegeltjes. Kreten van bewondering weerklonken. Koelasili stond stil te kijken
betooverd door al het moois. Toen moest ze plotseling lachen om een kleinen jongen,
die ongemerkt naderbij geslopen was en eensklaps met een hand vol kralen er van
doorging. Eenige vrouwen gilden en
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renden hem achterna. Kralen rolden over den grond. Twee vrouwen raakten met
elkaar slaags en Apoera moest eenige klappen uitdeelend tusschenbeide komen. Ze
zag haar vriendinnetje Pitja trots als een pauw rondstappen met een meer dan
achtsnoerige ketting van groote bonte kralen. Ze haastte zich dichterbij. Nog steeds
verdrongen zich vrouwen en meisjes rond de beide blanken. Maar dezen hieven
bezwerend de handen op ten teeken, dat de voorraad voor dezen dag was uitgeput.
De vrouwen en meisjes verspreidden zich. Alleen Koelasili, die dichterbij gekomen
was, stond zwijgend voor de beide mannen stil en keek begeerig naar de kist, die
gesloten werd. Maar Wejoewirie zag het niet en met leege handen keerde ze
teleurgesteld naar haar hut terug. Overal op haar weg stonden vrouwen en meisjes,
die elkaar hun schatten toonden. Sommigen hadden drie of meer geschenken weten
te bemachtigen en ruilden. Het meisje sloop, beschaamd dat ze niets toonen kon,
langs hen heen en zette zich wrokkend in een hoek der hut neer.
's Avonds bij den maaltijd stond Koelasili achter het bankje van Wejoewirie. Ze
bracht hem kalabassen vol koemanie, den uit in het water geweekte kassavebrood
bereide gegisten drank en vulde zijn aarden schotel met den Indiaanschen peperpot,
waarvan de kassiripo het hoofdbestanddeel vormde en dat vermengd was met peper,
stukken vleesch, visch en pataten. Zij bediende hem op zijn wenken, raadde zijn
gedachten. Niemand schonk er eenige aandacht aan. Het was nu eenmaal gewoonte,
dat de mannen door de vrouwen bediend werden en de Panakiri was de matti van
Koela's vader en het sprak vanzelf, dat hij door diens dochter bediend werd.

III.
In den stillen tropischen nacht klonken de doffe tonen der kwama's, de
bamboedwarsfluiten, overstemd door het schrille geluid der uit jaguar- en
tapirbeenderen vervaardigde fluiten. In de ruimte, die tusschen de hutten lag, laaiden
de vlammen der kleine houtvuren op en beschenen spookachtig de groep Indianen,
die in een halven kring op de ruwhouten zitbankjes hurkten rond den pot kasjiri, die,
als hij leeggedronken was, gestadig door vrouwen opnieuw gevuld werd.
Het feest, dat ter eere der blanken gegeven werd, was nog nauwelijks begonnen.
De mannen met hun beschilderde lichamen, de fraai met bonte franjes versierde
lendedoeken, het hoofd getooid met kronen van bonte veeren, waaruit roodgekleurde
veeren der powies uitstaken, keken ernstig toe of het feest hen niet aanging. De
vrouwen in een klit bijeen gehurkt gluurden tersluiks naar Wejoewirie, die tusschen
Anawimpo den hoofdman en Apoera zat. Ook haar lichamen waren met donkere
dwarsstrepen beschilderd. De kwejoes waren minder fraai versierd en bezet met
kralen van kleurige zaden. Breede kettingen van zware zaadbollen hadden ze omge-
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hangen, die in een tiendubbele rij tot ver over de borsten vielen. De sepoes,
kuitbanden, bestonden uit breede katoenen banden met wonderlijke figuren
geborduurd; nu eens blauwe Meanderfiguren op witten achtergrond, dan weer zwarte
dierenfiguren op felrood fond. Enkelen droegen armbanden in dezelfde kleuren.
Anawimpo hief het hoofd met de ingegroefde trekken op en sprak met plechtige
stem den feestgroet: ‘Zoo leven we. We willen heden dansen. We willen kasjiri
drinken, zooals we altijd gedaan hebben!’ De andere mannen vielen hem bij. ‘Dat
zullen we doen. We zullen dansen, we zullen drinken. Zoo is het goed, broeder!’
Daarna herhaalde Apoera den feestgroet: ‘Zoo leven we reeds langen tijd. Zoo
dansen we en drinken we kasjiri. We zijn vrienden!’ En de anderen vielen hem weer
bij en herhaalden met ernstige gezichten hun hoofden heen en weer wiegend de steeds
terugkeerende woorden in eentonig rhythme.
De kwama, de met roode roekoe beschilderde bamboe dwarsfluit, waarvan
bontgekleurde katoenen kwasten afhingen, liet een droeven toon hooren, een langen
klagenden toon. De kleinere schrillere beenen fluiten vielen opnieuw in. Een trom
zette een cadans in, monotoon gedeun. Daarna klonk eensklaps gezang op, eentonige
stemmen, eerst zacht dan aanzwellend, maar eer neuriënd dan zingend, een
ondefinieerbaar lied. Eenige mannen stonden op, gingen in den kring staan. Langzaam
bogen ze de bovenlichamen voorover, dan achterover, dan links en rechts zijwaarts,
steeds op dezelfde plaats blijvend. Op den rug hadden ze een met figuren bestikten
gekleurden doek hangen, waaraan staarten van bonte veeren hingen, die bij het
bewegen heen en weer slingerden.
Een paar jongens sprongen in den kring gewapend met lange stokken, waaraan
marakas, de met zaden gevulde gevlochten rammelaars bevestigd waren, die ze luid
lieten rammelen. Aarzelend voegden zich nu eenige vrouwen en meisjes bij de
dansers, maakten dezelfde eentonige langzame bewegingen der mannen en jongens,
bogen hun bovenlijven naar links en rechts, voor en achterover, doorbuigend op de
knieën, steeds blijvend op dezelfde plaats. Wanneer de muziek zacht speelde, hoorde
men als rhythmisch accompagnement de in de bolsters rammelende zaden, waarmee
als kralen de kwejoes bezet waren.
Daarna werd de dans minder eentonig. De dansers zetten zich in beweging, vormden
een lange rij, sjokten achter elkaar voort, de rechterhand liggend op den schouder
van den voorganger en zoo liepen ze in een kring rond, meeneuriënd de monotone
muziek der fluiten, begeleid door het gedeun der trommen en het gerammel der
marakas.
Eindeloos lang duurde de dans. De toeschouwers keken met onbewogen gezichten
toe, alsof het hen niet aanging. Koelasili, die schuins achter Wejoewirie stond, keek
hem aan. ‘Zouden ze ook zoo bij de Panakiris dansen?’
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dacht ze. Haar tante, die eens jaren geleden in de groote stad der blanken aan den
mond der rivier was geweest, had verteld, dat de panakiris heel anders dansten en
hun lichamen stijf tegen elkaar aandrukten. Ze keek weer naar de dansers en zag,
hoe Pitja en een paar andere meisjes zich bij hen voegden. Pitja lachte, haar witte
tanden glansden, ze liet haar kralenkettingen rammelen. Ze wist, dat geen van de
vrouwen van het dorp zulke mooie kettingen had. Ze wist de jaloezie der andere
vrouwen en meisjes en voelde zich machtig. ‘Waarom dans je niet, Koelasili!’ riep
ze uitdagend. ‘Wees vroolijk en dans met ons!’ Koela sprong in den kring en wrong
zich tusschen Pitja en de vrouw, die achter haar danste. Ze legde haar hand op Pitja's
schouder en maakte dezelfde rhythmische bewegingen. ‘Waarom kijk je zoo treurig?
Waar is je vroegere vroolijkheid gebleven?’ spotte Pitja. ‘Is er een vreemde macht,
die je betoovert of treur je, dat je huid bruin is en niet blank zooals die der Panakiri's?’
Koelasili beet zich op de lippen en zweeg. Ze zag de kralenketting, die Pitja eenige
dagen tevoren van den Panakiri gekregen had, terwij zij met leege handen was
achtergebleven. Een blinde woede steeg in haar op. Ze keerde zich naar Pitja en sloeg
haar blindelings in het lachende uitdagende gezicht. Pitja gilde en sloeg terug. De
vrouw, die achter Koela danste, begon te schelden, greep haar luid tierend bij de
schouders vast en trok haar uit den kring, waarna het rhythme van den dans weer
werd voortgezet. Huilend kroop Koelasili weg in de schaduw van een der hutten,
wrokkend om het onrecht, dat haar was aangedaan.
De dansers staakten een oogenblik en hurkten rond den pot kasjiri en slurpten het
geestrijke vocht, waarmee de vrouwen hun kalebassen vulden. Opnieuw werd de
eentonige feestgroet tot in den treure herhaald: ‘We willen heden dansen. We willen
kasjiri drinken. Zoo doen we reeds langen tijd. Het is goed, broeder!’
De dans werd voortgezet, maar na eenigen tijd opnieuw onderbroken en bij elke
pauze werd een aanval gedaan op den pot kasjiri, want de voorraad scheen
onuitputtelijk en eerst laat in den nacht, wanneer de kasjiri-korjaal leeg was, zou het
feest een einde nemen. Het geestrijke vocht begon zijn uitwerking te doen gelden.
De vroolijkheid steeg en het lawaai werd oorverdoovend. Sommige mannen en
jongens werden luidruchtig, maakten vreemde sprongen en schreeuwden. Awajo
Koela's oom wierp zich opgewonden temidden der dansers en sprong de bewegingen
van een kwatta den boschaap nabootsend heen en weer, roepend: ‘Ik ben dronken
broeder. Zie je niet, dat ik dronken ben!’ Toen een der dansers hem kalmeeren wilde,
raakte hij met hem slaags en de dans dreigde in een vechtpartij te ontaarden. Maar
twee krachtige mannen grepen haar tegenstribbelenden oom onder den arm vast en
sleepten hem naar een hangmat, die bij den ingang van een naburige hut hing. Haar
tante volgde en ranselde onder luid getier der anderen scheldend op haar man los.
‘Ik ben dronken broeder. Ik ben dronken!’ lalde
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haar oom, terwijl de mannen hem stevig met banden aan de hangmat vastsnoerden.
Maar zijn gevangenschap belette hem niet om toch nog aan de feestvreugde deel te
nemen en met graagte de kalabassen vol kasjiri te slurpen, waarmee zijn vrouw kwam
aandragen.
Nog andere mannen deelden het lot van Awajo, terwijl weer anderen zich even
afzonderden om zich op natuurlijke wijze door zich de vingers in den keel te steken
van het teveel genotene te ontlasten, en zich even later weer rond den kasjiripot te
scharen en opnieuw aan de zwelgpartij deel te nemen.
Wejoewirie trok zich te middernacht terug. Koelasili volgde hem met de oogen
en zag hem zijn hut binnen gaan. Eenzaam bleef ze achter temidden van het tumult
der feestvierders. Maar ze lette er niet op, staarde voor zich uit en peinsde. Ze dacht
aan den Panakiri, die over eenige dagen weer vertrekken zou naar de groote stad aan
den mond der rivier. Een verlangen kwam bij haar op hem te mogen volgen al was
het maar als zijn slavin. Ze liep in gedachten naar haar hut en legde zich in haar
hangmat.
Ze luisterde of de geluiden, die uit de duisternis van buiten tot haar kwamen
gelukaanbrengend of onheilspellend klonken. Een prairiehond huilde, terwijl een
zwerm nachtvogels hun onheilspellenden doordringenden roep lieten hooren. Koelasili
sidderde en verborg haar gezicht in de handen. Ze rook de branderige lucht van nat
hout. Haar vader was bezig het vuur aan te leggen, dat elken nacht midden in de hut
brandde om de muskieten en andere insecten te weren. Ze keek naar de oplekkende
vlammen, alsof ze daarin het antwoord op haar gedachten kon lezen. Buiten duurde
de feestvreugde voort....

IV.
De volgende dagen zag Koelasili den blanke zelden. 's Morgens in de vroegte trok
hij er reeds op uit met den anderen Panakiri en twee inlanders in een korjaal
volgeladen met vreemde instrumenten en de rood-wit gestreepte tooverstaken en
keerde eerst tegen den avond terug.
Na het voorval op het dansfeest was er in Koela's houding tegenover hem
verandering gekomen. Ze vreesde den spot van Pitja en de andere vrouwen en meed
hem. Het was haar niet ontgaan, dat de laatste dagen de jonge Owoli, een neef van
Anawimpo den hoofdman om haar heendraaide, haar overal met de oogen volgde
en toenadering zocht. Maar ze keek hem niet aan, wanneer hij tegen haar sprak en
antwoordde nauwelijks. Ze versmaadde zelfs het gevlochten mandje met
rivierkrabben, lekkernij bij uitnemendheid, dat hij heimelijk onder haar hangmat had
gezet. Een geschenk, dat bij de Indianen tevens als huwelijksaanzoek gold. En de
aanbidder trok zich morrend terug om even later opnieuw haar te naderen.
Op een middag zat Pitja in haar nabijheid voor haar hut kralen te rijgen toen Owoli
langskwam. Koelasili zag, hoe haar spottende oogen hem volgden,
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terwijl ze hem iets toeriep. Het was een toespeling, die Owoli boos deed omkijken
en met den vuist dreigen. Pitja lachte hoonend, keek tersluiks naar Koelasili en
maakte, dat ze wegkwam. Op dit oogenblik vreesde Koelasili den toorn van Owoli.
Maar daarna volgden dagen, dat Owoli haar uit den weg ging en Pitja haar vriendschap
trachtte terug te winnen en dat stelde haar weer gerust.
Op een avond zat de blanke op een laag houten bankje voor de hut van Apoera,
leunde met den rug tegen een der palen, die het schuinafloopende dak schraagden
en zag over het kamp uit naar de donkere omtrekken der pinapalmen, de voorloopers
van het oerwoud. De rust van den avond kwam over het kamp. De hitte van den dag
begon af te nemen. Uit het woud stegen vreemde tropische geuren op. Het was of
het bosch met het vallen van den nacht begon te leven. In de stilte klonken de
murmelende stemmen van groepjes mannen, die met elkaar de gebeurtenissen van
de jacht bespraken. De rook der breede Indiaansche sigaren cirkelde in den windstillen
avond bijna loodrecht omhoog.
Koelasili kwam de hut uit, zette zich aan den anderen kant van den ingang en
begon een hangmat te knoopen. De blanke zag haar niet. ‘Vreemde fantastische
tropennacht!’ peinsde hij. Hij dacht aan de verre stad, waar hij thuishoorde. Aan het
jachtende drukke stadsleven vol dwaze conventie. Een sereene rust kwam over hem.
In de verte klonk de langgerekte kreet van een vogel. Onder de boomen viel dichter
de nacht. Krekels begonnen snerpend te tjirpen. Uit de kreek klonk het fluitend gesis
der fluitpadden. Plotseling hoorde hij naast zich een zangerige stem, die gedempt en
haast voor zichzelf een lied zong. Het lied en de zachte natuurstem pasten zoo
volkomen in deze avondstilte, dat het hem ontroerde. Het was eigenlijk geen lied en
het was of het meisje de woorden soms haast meer voor zich zelf sprak als zong.
Zooals ze daar zat, leek ze plotseling meer een vrouw dan een kind, dacht hij.
‘Wat zing je daar Koelasili?’ vroeg hij zacht, toen ze even ophield. Het meisje
schrok en keek op. Ze glimlachte en hij vond, dat haar oogen een mooien zachten
glans hadden. ‘Ik weet het niet!’ zei ze. ‘Het is een lied, dat mijn moeder altijd zingt!’
Ze zag den vriendelijken glans in zijn oogen en plotseling verlegen draaide ze zich
om en vluchtte de hut in. Even later volgde hij haar en zette zich in een hoek bij de
mannen.
Uit een hoek der hut klonk de zachte eentonige stem van haar moeder en voor haar
op den grond zaten de kleine broertjes en luisterden. Haar moeder vertelde hun
legenden, die van een vroegeren bloei van het roode ras getuigden en waarvan de
meesten met het stereotiep terugkeerende zinnetje begonnen: ‘Lang geleden voor
nog de grootvader van mijn grootmoeder geboren was en wij (Indianen) nog gelukkig
leefden....’ En haar
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broertjes zaten voor haar moeder op den grond en luisterden. Hun donkere
kinderoogen keken ernstig en ze bewogen hun hoofden, alsof ze de beteekenis der
sproken begrepen. Sproken van booze geesten, aardmannetjes, vreemde monsters,
waarin de blanken maar al te dikwijls een boozen rol vervulden.
Maar in den anderen hoek der hut, waar de slaapplaats der mannen was, lagen
Apoera en haar ooms lui in hun hangmat en luisterden naar Wejoewirie, die hun
vertelde van de groote stad, die aan den mond der rivier lag. Koelasili sloop dichterbij
en luisterde ademloos toe. Ze hoorde hem vertellen van de woningen der blanken.
Dat deze drie of vier hutten op elkaar bouwden en aan vier zijden met planken afsloten
waarin groote gaten, waardoor het licht moest vallen. Duizenden van die huizen
stonden netjes op een rij door paden gescheiden, die wel honderd maal zoo breed
waren als de Indianenpaadjes. En dan waren er vreemde dieren grooter dan tapirs,
waarop de blanken gingen zitten. Awajo, haar oom had altijd gemeend, dat die
menschen en dieren aan elkaar waren gegroeid, maar Wejoewirie liet hem glimlachend
een foto zien, waarop hij op zoo'n ‘tapir’ zat en Awajo moest schoorvoetend toegeven,
dat hij ongelijk had.
Koelasili sloop nog dichterbij. Apoera ontdekte haar, hief dreigend zijn hand op
en wilde haar met een snauw wegjagen. Maar de blanke hield zijn arm tegen en zei
glimlachend: ‘Ik geloof, Koelasili, dat je mee zou willen naar die groote stad aan
den mond der rivier!’ Hun oogen ontmoetten elkaar. De zijne rustig vragend, de hare
opglanzend in een blik van slaafsche aanhankelijkheid en volkomen overgave, de
blik van een vrouw in het gezicht van een kind. En hij betreurde zijn onnadenkende
vraag. Terwijl hij zijn blik van haar afwendde, dacht hij: ‘Het is maar goed voor de
kleine Koelasili, dat we binnen enkele dagen vertrekken. God weet, wat voor
fantasieën zich in dat kleine hoofdje afspelen!’
Hij keek haar opnieuw aan, maar Koelasili sloeg haar oogen neer, keerde zich om
en liep naar den uitgang der hut. Daar buiten teekende zich op een door het vuur
verlichte zandige plek een menschelijke schaduw af. Ze meende de gestalte van
Owoli te herkennen. Ze hoorde iemand wegsluipen en huiverde.

V.
De beide slanke korjalen schoten uit de door de zon doorzeefde hoofdkreek de kleine
door hooge boomen overschaduwde zijkreek in. Zoo snel was de overgang, dat het
was of men een overkluizing binnenvoer. Nauwelijks eenige meters van den oever
verhieven zich de hooge woudreuzen. Hun takken welfden over de kreek, grepen in
elkaar en vormden met het breede dichte bladerdak als 't ware een prieel, waardoor
de stralen der zon schaars vielen, zoodat het licht gedempt viel, als dat in het interieur
van een cathe-
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draal. Van de takken af hingen knoestige lianen. Soms fijn als draden, dan weer tot
stevige kabels ineengevlochten. In de oksels der takken groeiden als parasieten
zeldzame orchideeën.
In de eerste der beide korjalen, die ter vischvangst waren uitgetrokken, hanteerde
Apoera de pagaai. Achter hem zat Wejoewirie, terwijl Awaroe, een jonge Indiaan
met gespannen boog op den voorsteven stond. Hij stond er als een jonge God, half
naakt het lenige bronze lichaam, waarvan elke spier gespannen scheen. Bijna roerloos
in gebogen houding, met de oogen het water afspiedend naar de Anjoemara's, de
groote visschen, die door het donkere water schoten. Aan de schacht van den
driepuntigen pijl was een dun touw bevestigd, dat als bij een harpoen, zoodra de
visch getroffen was en nog door het water voortschoot, zich afwikkelde, waarna de
visch binnenboord kon worden gehaald. Om de stralenbreking te berekenen doopte
Awaroe af en toe zijn pijl in het water. De blanke volgde zijn bewegingen met de
oogen. Zag de onbeweeglijke rust van den schutter, die stond als een bronzen
standbeeld en verwonderde zich over diens scherpte van gezicht. Hij, die zelf goede
oogen had, kon nauwelijks in het donkere water een visch zien wegschieten. Zoo
zuiver mikte Awaroe, dat hij zelden zijn doel miste en de uit riet gevlochten bun
vulde zich met visschen.
In de andere korjaal stond Awajo als schutter. Het werd als een wedstrijd tusschen
de beide jonge mannen, wie de meeste visschen schoot. De blanke zag glimlachend
toe. Hij voelde zich loom en sloot de oogen. Een bende apen op den oever had hen
ontdekt. Ze slingerden zich luid spektakelmakend van tak tot tak, de indringers
uitscheldend. In een hoogen mangaboom zaten duiven te koekeloeren. Een spotvogel
liet zijn roep hooren. De blanke mijmerde. Plotseling werd hij opgeschrikt door een
fluitend geluid en het doffe gekraak van splijtend hout. Een splinter trof zijn hand
en wondde hem. Hij sprong op. In den zijwand der korjaal trilde een pijl, die zoo
even afgeschoten was. Hij was niet verder doorgedrongen, de weerstand van het hout
had zijn vaart gebroken. Het speelde zich nauwelijks in enkele seconden af.
Apoera trok haastig den pijl uit den zijwand, bekeek hem en riep iets tegen Awajo,
die als schutter in de andere korjaal stond. Deze, die zoo juist geschoten had keek
verbouwereerd eerst naar zijn eigen boog en toen naar den pijl, dien Apoera in de
hand hield. ‘Je bent zoo dom als een neger!’ schold de laatste. ‘En je schiet als een
vrouw!’
Maar Awajo zag, dat zijn afgeschoten pijl doel getroffen had en haalde met
onverstoorbaar gezicht een visch op.
Apoera bleef echter doorschelden, wendde zich tot den blanke en beklaagde hem;
schold op zijn zwager, die zoo onhandig geschoten had en vroeg zijn ‘matti’ het hem
niet kwalijk te nemen. ‘We zullen vanavond kasjiri drinken. Veel kasjiri drinken!’
besloot hij bezwerend, terwijl hij
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den noodlottigen pijl tusschen de andere pijlen stak. De blanke kon nog juist zien,
dat hij geen driepuntigen vorm had als de andere pijlen, die voor de vischvangst
dienden en dat verwonderde hem. Kort na het voorval keerde men naar het kamp
terug.
Dien middag bleek Owoli, de neef van den hoofdman uit het kamp verdwenen te
zijn. Hij kwam noch dien avond noch den volgenden dag terug. Toen begreep Apoera.
Hij ging naar de hut van Anawimpo den hoofdman en reikte hem zwijgend den pijl,
die op zijn ‘matti’ was afgeschoten, over. Deze nam hem zonder te spreken in
ontvangst en stak hem in den koker van Owoli, die aan een der palen was opgehangen.
Toen sprak Apoera met zijn ‘matti’ en zei hem, dat de pijl, die hem bijna getroffen
had, niet door Awajo was afgeschoten, maar door een boschgeest, wiens toorn
Wejoewirie had opgewekt en deze zich niet meer onbeschermd in het woud of op
het water moest begeven. De blanke begreep, dat hij op een of andere wijze den toorn
van een Indiaan had opgewekt en deze hem naar het leven stond. Hij was dankbaar
voor den wenk van Apoera en daar toch hun arbeid afgeloopen was, besloten ze hun
vertrek te bepalen.
Eenige dagen later vertrokken de beide blanken. Wejoewirie keerde zich op de
aanlegplaats nog eenmaal om, keek naar het kamp, zooals het daar lag als uitgestorven
in de middagstilte. De mannen waren ter jacht en vischvangst uitgetrokken en de
vrouwen bewerkten het kostgrondje. Even nam hij nog alles in zich op, misschien
dacht hij ook nog even aan Koelasili. Toen stapte hij in de korjaal, waarmee Apoera
en Awajo hen naar een eenige uren stroomafwaarts gelegen boschnegerkamp zouden
brengen, waar ze de komst van de stoombarkas konden afwachten.
Toen de mannen en vrouwen na hun dagtaak naar het kamp terugkeerden, scheen
men nauwelijks het vertrek van de beide blanken op te merken. Een Indiaan toont
ongaarne zijn nieuwsgierigheid. In den namiddag keerden Awajo en Apoera terug.
Het gezicht van den laatsten stond even ondoorgrondelijk en onverschillig, alsof hij
niet zooeven van zijn ‘matti’ afscheid genomen had. Alleen op het gezicht van
Koelasili kwam een peinzende trek, toen ze van het vertrek van den blanke hoorde,
alsof ze zich verwonderde, dat Wejoewirie geen afscheid van haar genomen had.
Nog dienzelfden avond keerde Owoli wrokkend naar het kamp terug. Niemand
vroeg, waar hij geweest was. Noch Anawimpo zijn oom, noch Apoera zinspeelden
ergens op. Maar hij bleef somber en hield zich afzijdig van jacht en vischvangst, van
kasjiri-feest en slemppartij, alsof hij om iets treurde. Hij liet Koelasili met rust, sloeg
haar nauwelijks meer gade. Maar om hem heen zwermde de lenige Pitja, trad hem
meermalen op zijn weg tegemoet.
Een maand later reikte ze hem ongevraagd een kalabas kasjiri. Want Indiaansche
vrouwen mogen haar liefde aan de mannen harer keuze kenbaar maken door hun
ongevraagd een kalabas kasjiri voor te houden. Drinkt
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de man de kalabas leeg, dan geeft hij te kennen, dat hij het meisje tot vrouw neemt.
Weigert hij den drank, dan is het een teeken, dat hij haar versmaadt.
En zoo reikte Pitja hem ongevraagd een kalabas kasjiri. Owoli dronk den nap
zwijgend leeg en nog dienzelfden avond hing Pitja haar hangmat naast die van Owoli
in diens hut op, ten teeken, dat ze zijn vrouw geworden was.

VI.
Driemaal had Koela na het vertrek van den Panakiri de nieuwe maan zien groeien
en sterven, toen uit de bovenlanden een Kalienja van den stam der Trios de rivier
kwam afzakken en zijn blik op haar vallen liet. Maar ze had geen aandacht voor zijn
hofmakerij en luisterde met afgewend gezicht naar zijn verhalen, terwijl de anderen
met open mond toehoorden. En op een avond beklaagde Ponto, zoo heette de Trio,
zich bij Apoera over haar onachtzaamheid en gaf zelfs zijn minachting te kennen
over de lankmoedigheid van haar vader jegens haar. Een Trio was van een ander
slag, meende hij met hooge borst en hij vertelde, hoe hij en andere jonge mannen
dezen zomer de proeven der manbaarheid hadden doorstaan. Vertelde van de
wespenproef, hoe hij en zijn vrienden op verhitte platen hadden gedanst en hoe ze
nog meer martelingen hadden doorstaan, zonder een spier van het gezicht te
vertrekken. En hij zei ook terloops, dat hij de bruidschat, die hij volgens Indiaansch
gebruik aan zijn toekomstige schoonmoeder geven moest, met vijf kralen
boka-kettingen verhoogde.
Apoera zweeg, maar dienzelfden avond sprak hij in den raad der mannen over het
rijke aanbod van Ponto en Koela's weigering. De meeste mannen keken voor zich
uit, den rook der dikke sigaren voor zich uitblazend en zwegen. Ze dachten aan hun
jachtavonturen en wat ging hen eigenlijk Apoera's dochter aan. Alleen Owoli, die
eens door Koelasili versmaad was en die nu Pitja tot zijn vrouw genomen had, zei:
‘Wejoewirie heeft Koelasili betooverd. Hij heeft een deel van haar ziel meegenomen!’
En een voor een herhaalden de mannen, die in hun kwasie-onverschilligheid toch
hadden toegeluisterd, hetgeen Owoli zoo juist gezegd had. En ook Apoera herhaalde
steeds zijn hoofd schuddend: ‘Wejoewirie heeft Koelasili betooverd!’ En hij nam
zich voor, wanneer hij zijn matti weer zag, hem de ziel van zijn dochter terug te
vragen.
Apoera riep de hulp van Anawimpo den hoofdman in, die tevens piai, medicijnman
was. Die trok zich terug in zijn tooverhut, de eenige hut, die gesloten was en den
vorm had van een Noord-Amerikaansche wigwam. Anawimpo bad tot de Zonneslang,
de Godheid der Kalienjas, brouwde een mengsel, dat uit tooverwortels en aftreksels
van fijngestampte tijgernagels bestond en dat Koelasili drinken moest. Maar de macht
van den blanken toovenaar was sterker dan die van Anawimpo en Wejoewirie bleef
in het bezit van de ziel van Koelasili.
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En opnieuw had Ponto de Trio op een beslissing aangedrongen, waarop Apoera had
gezegd, dat hij niets liever had, dan dat Koela de wepee van Ponto werd. Maar
misschien wist deze niet, dat Wejoewirie, de blanke medicijnman, haar betooverd
had en dat ze eerst genezen zou zijn, wanneer hij haar heur ziel teruggaf. En daarop
had Ponto met zijn oogen gerold en dreigend gezegd, dat wanneer de blanke
medicijnman Koela nog eens durfde naderen, hij hem met een pijl gedrenkt in de
giftige nekoe dooden zou. Koelasili, die in een hoek zat weggedoken, had verschrikt
toegeluisterd.
Maar eindelijk had Ponto 't wachten opgegeven en was zonder afscheid te nemen
in zijn korjaal vertrokken.
Koela was ziek en lag in haar hangmat. Ze keek lusteloos naar haar vader en de drie
boschnegers, die zaken deden. Haar vader zat met de beenen over elkaar gekruist op
het ruwhouten bankje, de drie boschnegers hurkten in een halven kring rond hem.
Ze waren eenige dagen tevoren uit de stad vertrokken en hadden het dorp van Koela
aangedaan om handel te drijven. Die handel bestond daaruit, dat ze levensmiddelen,
visch, bananen, cassave, suikerriet en ook hangmatten in ruil namen voor allerlei
prullen, die ze in een goedkoope bazar te Paramaribo gekocht hadden. Kralen vormden
het voornaamste gedeelte van het betalingsmiddel. De Indianen zijn nu eenmaal als
de meeste natuurvolken verzot op dit ruilmiddel. Maar ditmaal was het kostbaarste
ruilmiddel een kapotte scheerspiegel, waarvan Apoera niet was af te slaan. Vier
trossen bananen en een hangmat was zijn bod. Maar de drie negers rolden met de
oogen, zoodat het wit ervan glansde, schudden hun breede hoofden met het korte
kroeshaar en de oudste van hen eischte het dubbele.
Apoera verhoogde het bod, maar opnieuw weigerden de boschnegers. Eindelijk
werden de mannen het eens. Voor acht trossen bananen en twee hangmatten kwam
Koela's vader in het bezit van den scheerspiegel, een doos gekleurde kralen en twee
kralen armbanden.
Toen de koop was gesloten, zaten de mannen een oogenblik zwijgend en dronken
kasjiri uit de groote kalabassen, waarmee Koela's moeder was komen aandragen.
Eerst de gastheer, dan de gasten. Daarna werd het gesprek weer voortgezet.
Koela dommelde op het geluid der eentonige stemmen in. Maar zooals het de
natuurvolken eigen is, luisterde ze scherp in haar slaap. Een der sprekers noemde
den naam van Wejoewirie den grooten medicijnman. Koela schrok wakker en
luisterde. Een der Aukaners vertelde, dat Wejoewirie op het punt stond te vertrekken
naar het land der blanken, dat aan het andere eind der zee lag en dat hij niet meer
zou terugkeeren.
Uit de hangmat, waarin Koela lag, klonk een gesmoorde kreet. De negers wilden
oprijzen. Maar Apoera weerhield hen. ‘Het is Koela mijn dochter!’
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zei hij boos. ‘De groote medicijnman heeft haar betooverd en haar ziel gestolen. Hij
was eens mijn matti. Nu is hij mijn vijand!’ besloot hij somber. En hij vertelde van
de vreemde ziekte van Koela en zijn stem klonk boos, omdat vreemdelingen, die niet
eens zijn rasgenooten waren, getuige waren van de zwakheid van een Indiaansche.
En zijn wrok strekte zich uit tot Wejoewirie en hij besloot met Koela naar de stad te
trekken, die aan den mond der rivier lag en haar ziel aan Wejoewirie terug te vorderen.
En hij onderhandelde met de Aukaners over den prijs, die hij en Koela betalen moesten
om hen en zijn handelswaar mee te nemen naar de groote stad, die aan den mond der
moederrivier lag. Maar Koela volgde het gesprek niet meer, ze lag in haar hangmat
en huilde zich in slaap.
(Slot volgt)
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Het kind van de stilte
door G.J. Corbeth
OP een stillen, een vreemd-stillen avond had ik haar ontmoet. Of liever: herkend.
Onze eerste ontmoeting dateerde uit den tijd, toen ik om oorlogszaken vaak de
Italiaansche Legatie bezoekend, haar in het gebouw daar aantrof: gezelschapsdame
en lectrice van de Prinses Bellini. Ze was een Hollandsche, maar sprak goed Fransch
en vloeiend Italiaansch. Daar hadden onze oogen voor het eerst fijn-stil gespeeld,
het eeuwige spel van zoeken-en-tasten, van vragen-en-bekennen. Onuitgesproken
had het zich voortgeweven, dat net van niets-en-alles, tot het tot een bekentenis kwam
en eenige ontmoetingen daarna, totdat, opeens een vreemde gebeurtenis in haar leven
- zooals zij had geschreven - ons moest uiteendrijven....
Ik was dien avond uitgegaan met dat zonderlinge in mijn hart, dat onrustige, dat
mannen naar buiten drijft in den avond, in den nacht.... Was het op avontuur uit zijn?
- Geen man zou 't hebben toegegeven.... Toch, was die stil-schuwe onrust wel iets
anders dan de eeuwige jachtlust, vreemde erfenis van het bloed uit de chaos van
oerdonkren vóórtijd, die komt gevaren over elke mannenziel, over wijze en simpele,
over romantische en nuchtere, ja, over simpele en nuchtere zielen wellicht het meest....
Het is de onrust in mannen, oud als de wereld is, die hen omhelst in één geest van
vrijmetselarij, die hen zoo diep-begrijpend en vergevend doet oordeelen over de
dwaasheid van anderen....
Ik doolde in den donkeren omtrek van den dom en keek naar den nachthemel, waar
vreemd-hoog, massaal, de oud-wijze toren neerzag op het nachtstille plein. Ik kende
de omgeving, elk huis en elken steen daar. Als kind had ik er gespeeld, als jongeling,
had ik er met eerste en klimmende verbazing iets gadegeslagen van het leven van
prostitutie en misdaad aan den voet van den albegrijpenden, vergevenden ouden
dom. Maar sedert lang was er herbouwd, veranderd en, vol schaduwen en geheim,
droeg de kolos al het weten van dien tijd....
En stil, droef-stil, als kwam ze, een edelvrouwe, juist aangeschreden uit de
machtig-breede kerkdeur, liep ze dien nacht op het groote plein. Ik had haar gezien
en herkend en ook over haar gelaat lichtte flauw een glimlach van herkennen....
Haar stille tred was als vroeger, het gebaar, het even uitsteken der kleine hand,
alles was als het bewegen van een bloem, in teer en zacht verwelken...
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De stem was mat en laag, langzaam, meest als in aarzeling.... Het was of bij elk
woord, dat ze sprak, de stilte haar toch herwinnen wilde of de stilte in haar altijd
meer zei, dan welk woord ook, zij een kind van de stilte zèlf....
Ze droeg als vroeger een voile, die zij bij het spreken soms oplichtte, haar eene
handschoen speelde met den anderen handschoen der ontbloote hand; niet vaak keek
ze iemand aan bij het spreken, meest ver-vooruit of staarde naar den grond, daarbij
als het ware teekens makend met haar voeten. Vaak onderlijnde ze wat ze zei door
klein gebaar van hand of arm, alsof ze al het hopelooze wilde uitdrukken van ooit
begrepen te zullen worden....
Ze leek onwerkelijk dan en antwoordde op direkt-gedane vragen veelal met een enkel
woord of dat dan wel alles verduidelijken moest.... ‘Non so’ was haar herhaalwoord,
men kwam dan met vragen weinig verder. Als ik me tenslotte beklaagde, lachte ze
even een kleinen lach, een zilveren bel, die even opklonk en zei soms zacht: ‘kom
maar’, lichtte haar voile op en kuste me dan.... Ze behandelde mij - en wel alle mannen
denk ik - of het maar kinderen waren, die veel en druk praten en die men niet op alles
kon antwoorden, noch alles geven, waarom ze vragen.... En het beste antwoord voor
kinderen en mannen vond ze een kus....
En daarin was een smelting van diepe zaligheid. Wellicht was haar vrouwengeheim,
dat ze veel bereiken kon met weinig middelen....
Mijn ondervragen omtrent haar aanwezigheid daar en op dit late uur, bracht
tenslotte uit, dat zij, in moeielijkheden, even de stilte van het nachtelijk buitenzijn
gezocht had, dat ze op dat uur en in die omgeving, even haar diepste zelf beluisteren
wilde. ‘Misschien wilde ze trouwen, 't was of iets noodzakelijks haar dreef....’ ‘Toch
wil ik eigenlijk niet.’
Als ze eigenlijk niet wilde, welke noodzaak dreef haar dan?Dat kon ze niet zeggen, er was geen andere noodzaak - bleek het - dan dat hij het
zoo wilde, al zijn mannenwil er op gezet had. Of ze van hem hield? Ze ontkende.
Toch was het of iets - ook bij haar van-binnen uit - haar aanzette tot een huwelijk
met hem.
‘Niet meêlij alleen, misschien zoek ik zoo een bestemming, die....’
‘Hoe is dat alles zoo gekomen?’
‘Mannen’, zei ze, alsof dit wel alles ophelderde.
‘Of mannen maar in-eens een indruk krijgen, een idee en dat dan in-eens in een
daad willen omzetten?’ Ze knikte, ontstellend-heftig.
Dàt was het. ‘Mannen kunnen niet lijden’ - zei ze. Diep-inzichtig kon ze zijn soms.
‘Als mannen maar even ongelukkig zijn, vallen ze anderen lastig. Het kan bij mannen
hevig zijn en toch niet waar.’
‘Hoe weet-je, dat 't niet echt is?’
‘'t Is zelden echt bij mannen.’
‘Waarom niet?’
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Ze maakte een hopeloos gebaar.
‘Bedoel-je, dat mannen niet werkelijk kunnen liefhebben?’
Weifeling. Ja, zoo ongeveer was het misschien wel. Ze staarde even voor zich uit,
plukte stil-nerveus aan haar voile, begon sneller te spreken nu, haar boezem hijgde:
‘Mannen’ zei ze, alsof dat woord haar ‘hanteerde’, ‘kunnen geen tegenstand velen’.
Ze ‘willen altijd veroveren’.
‘Vrouwen doen dat toch ook wel, misschien onbewust; in elke verhouding - zelfs
tusschen hetzelfde geslacht - is er toch een soort krachtsmeting, een versterking van
eigen uitstraling, om een ander op te wekken tot verhoogde wisselwerking, als om
hem een kans te geven zijn diepste woord te spreken. Kan dat niet tot liefde voeren
of al liefde zijn?’
Ze dacht even na: ‘ja, als het onbewust gaat, is het goed. Bij vrouwen is het
onbewust, dan kan het heel mooi worden. Maar mannen wéten te goed wat ze willen.
Ze laten zelden iets uit zichzelf komen.’
Ik volgde haar gedachten-weven en viel in:
‘En als een man, dat niet deed, zich niet uitsprak en ook niet handelde?’
‘Ja juist, dat is het verkeerde....’
‘Wil je zeggen, dat een man een vrouw onder de suggestie brengt van een gevoel,
dat langer sluimeren moest?’
Groot-donker lichtten de oogen even op. Dat was het, ongeveer.
In het duisterstille uur voelde ik mij vreemd overzweven in haar zieleleven en
vervolgde:
‘Je bedoelt dus, dat de liefde van een vrouw voortijdig in de werkelijkheid gerukt
wordt?’
Ze knikte heftig beamend: ‘ja, dikwijls, dan kan het niet mooi worden. Een vrouw
moet meer van een man houden dan hij van haar. Het is haar aard en ook haar recht,
geloof ik.’
‘Ja, maar de aard van een man is, dat hij veroveren wil en haar een bekentenis
ontwringen?’
‘Ja juist, ‘ontwringen’. Een man moet wachten tot een vrouw....
‘Haar liefde bekent? Je zoudt de rollen van de natuur dan omkeeren?’
‘Waarom?’ vroeg ze eenvoudig. ‘Alleen als een vrouw uit zichzelf haar
schuchterheid overwint, kan ze niet meer terug. En zoo moet het toch zijn.’
‘'t Gebeurt toch zelden’. Ze glimlachte en ik zag hoe zeldzaam schoon dit fijne
gelaat was, een stil-bezielde bloem. Er zweefde een herinnering over haar, die lichtte
in haar oogen:
‘Zoo dikwijls, maar een man herinnert zich niet altijd alles, zooals een vrouw....’
Ze glimlachte weer en kwam nu vlak op mij toe, ging op haar teenen staan, trok
haar schouders op en nam mijn beide handen in de hare. Zij deed nu als een
vreemd-speelsch kind, verrukkelijk-bekoorlijk was ze zoo en ik zag
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het gevaar, dat komen kon van deze vrouw, als ze zich geven wilde, als ze zich geven
kón....
Er was een soort onhandigheid, een soort te-kort in heel haar gebaren, dat
bekoorlijker was dan de volmaaktste plastiek eener groote tragédienne. Het was de
natuur zèlf, die zich puur en schuchter had gehouden en maar bij tijden ontbloeien
kon....
Mijn handen vasthoudend, kwam ze vlak tegen mij aan, ging langzaam weer terug
alsof ze in een spel-van-kinderen zich terugdacht en zoo enkele malen achtereen.
Aldoor glimlachend en toch peinzend.
Ze maakte verrukkelijk-koddige gebaartjes en drukte mijn handen, nu darteler,
met de palmen tegen haar zij, zooals het eene kind zou doen met een ander en zei
vragend met de oogen: ‘en toen.... en toen?’
Ik volgde haar speelschheid van het oogenblik met de vraag:
‘Bedoel-je soms, dat jij mij ook je liefde het eerst bekend hebt? Dat is toch niet
zoo?’
Ze liet me los, legde de handen ineen en zei zacht verwijtend:
‘Heb-je dat vergeten?’
‘Ik weet het toch, maar wie het eerste spreekt, is dat zoo essentieel? Ik streek over
je haar - weet-je nog? - en.... je kuste niet terug.’
‘Nee’.
‘Waarom niet?’ We werden beiden speelsch en plagend.
‘Vondt-je 't behoorlijker niet dadelijk terug te kussen?’
Ze haalde even haar schouders op en keek verachtelijk: behoorlijker.... Nee
misschien mooier, op dàt oogenblik....
‘Vin'-je het?’
‘Ach, neen,’ - ze deed sterk-ontkennend: ‘alleen.... soms....’ In-eens werd ze
vlammend-rood.
Half doorplagend en half uit mannen-weetzucht, vroeg ik door:
‘Waarom?’
Ze nam nu mijn hand, duwde mijn arm heen-en-weer:
‘Je moet niet altijd zoo vragen....
‘Ja maar, je moet elkaar toch geheel kennen? Doordringen in elkaar?
‘O ja’, beaamde ze.
‘Zal ik eens raden, waarom je niet terugkuste?’
Ze keek me vragend aan. ‘Neen, nee, ik weet het ook niet, het kwam vanzelf zoo.’
Ze maakte nu een gebaar, een groot gebaar voor haar:
‘Alles is telkens weer anders....’
‘Maar liefde-gevoelens herhalen zich toch in ons leven?’
‘Nee, ze herhalen zich nooit.’
‘Is elk mensch dan zoo anders?’
‘O ja’, knikte ze.
‘En elk mensch zèlf ook telkens weer anders?’
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Ze rukte nu weer even aan mijn hand en zei:
‘Weet-je niet meer alles precies?’
Ik knikte, mij herinnerend, ja. ‘Je zei: ik hoû al lang veel van je. In-eens.’ En in 't
herdenken van dat eerste elkaar-gevonden-hebben, stonden we in zwijgende
omarming....
‘Waarom heb-je toen geschreven?’
‘Ik moest wel weg.’
‘Waarom?’
‘Omdat ik achtervolgd werd....
‘Door een man?’
‘Ja, 'k heb het toch geschreven: er zou schandaal gekomen zijn. Je wist het niet.
Er was een andere man ook, toen. Een bruut. Hij achtervolgde me. Hij had mij ook
gezien met jou.’
‘Je bent toch vrij te doen en laten wat je wilt?’
Verschrikt keek ze me aan: ik begreep: ze zou in moeielijkheden altijd een andere
oplossing vinden dan elke andere vrouw. ‘Neen, ik ging weg, dat was het beste. Ik
kan dat niet verdragen. 'k Vertelde alles aan.... Ze stuurde me naar Florence, naar
familie van haar. Hij wist niet waar ik was. Na een half jaar kwam ik terug: hij scheen
alles vergeten. Later zag ik hem nog eens. Hij lachte een beetje dom. Hij was met
een andere vrouw.’
‘En dacht-je niet, dat ik verdriet zou hebben?’
‘Ik schreef toch lief....’
‘Maar later?’
‘Ik weet het niet.’
Neen, zij wist niet. Zij zou nooit ‘weten’, soms de eenvoudigste dingen niet. Háár
kon-je niets ‘ontwringen’. Maar zij was een ‘aanwezigheid’, zij had de onrust in mijn
ziel, als vroeger, als toen, vervluchtigd; groot en ontzaggelijk donkerde de nacht om
ons heen. Haar innig-zachte nabijheid had rust in me overgeweven, ik kreeg
langzaam-aan het gevoel alsof alle raadsel van dood en leven en liefde in-eens heel
helder was, eenvoudig, alsof ik voortaan duidelijk zou lezen in alle zielen, ook in de
mijne, alsof ik nooit dien helderen eenvoud van aanvaarden-willen meer verliezen
zou....
Ik voelde: zij was niet in de werkelijkheid van dit leven alleen. Je kon haar niet
tot verantwoording roepen van haar daden. Je kon ook niet met haar ‘trouwen’. Ze
scheen zwak, maar haar zwakheid zetelde meer in het uiterlijke der dingen; inwendig
was ze vol en groot: ze volgde eenvoudig een diep leven, zooals het sprak in haar.
Wij spraken niet meer over het verleden, niet meer over den man, die in haar leven
was. Ze sprak eenvoudig zelden geheel in woorden. Ze maakte een klein gebaar om
aan den anderen kant van den weg te gaan loopen. Dat was ‘zij’ wel geheel.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

203
Toch was m'n behoefte om te weten soms grooter dan mijn zucht haar stilte
eerbiedigend te beschermen en ik herinner me hoe ze eens 's middags een strookje
papier gegeven had, waarop ze - zooals vaak - een gedachte had neergeschreven:
‘het weten, dat niet gegeven wordt, maar genomen...’
Ik had dat toen gevoeld als een berisping. Haar gezicht was even ernstig geweest,
maar toch vol mildheid en begrijpen, dat nooit iemand een ander geheel kan navoelen.
Ze was vroolijker geworden, praatte nu wat drukker, vertelde van haar
vacantie-reizen, van de prinses, van Afrika, waar ze geweest was. Zoo kwam 't
gesprek op literatuur. Ik vroeg: ‘hoû-je nog altijd van d'Annunzio? Hij is toch erg
artificieel.’
‘Voor Zuidelijken niet zoo erg.’
‘Ja, maar jij bent toch geen Zuidelijke?’
‘Neen maar toch in het gevoel zoo bijna.’
‘Lees-je nog veel?’
‘Ja, veel, ook veel Engelsch en ook wel Duitsch. 'k Vind Stefan Zweig mooi, de
biografie over Dostojefski is het mooiste wat ik ken.’
‘Ja, prachtig, ik ken die ook. Heb-je Ada Negri nog?’
Ze keek me even aan, in warme dankbaarheid, nam even m'n hand.
‘Dat is toch veel mooier dan de meeste Hollandsche dichters, Gorter uitgezonderd.
“Portami via”, “dunque tu m'ami”, ik denk dan altijd aan jou.’
Hoog-machtig dreunde de oude dom plotseling zijn slagen over de nachtstad.
Ze zag op, even verschrikt. En in haar oogen was er plotseling iets vreemds, - iets
als een schuwe dierenblik; - het was een terugschuwen voor de werkelijkheid, ook
een vraag waarom het leven zoo was, alsof ze met dit leven nooit vertrouwd zou
raken....
‘'k Moet weg nu. 'k Moet sluiten. Personeel is uit.’ Ze tastte naar den sleutel in
haar taschje.
We gingen huiswaarts nu.
‘Waarom liep-je daar juist bij den dom?’
‘De dom is mooi.’ Ze maakte een gebaar met haar armen als wilde ze iets omvatten
of afteekenen, dat groot was, machtig. ‘Kerken zijn mooi. Machtig en toch stil. 'k
Hou veel van kerken. 'k Ga er ook wel binnen, als er geen dienst is. De dingen zeggen
het soms beter dan de menschen.’
‘Er zijn daar toch eens menschen gekomen met leed. Om troost,’ zei ik even. ‘Daar
blijft toch iets van hangen.’
Ze knikte. Ik vervolgde:
‘'k Zou zeggen, het mooie alleen blijft ervan hangen. De materie is wijs, ze laat
in de ruimte vervluchtigen al wat futiel is en onecht.’
Ze dacht even na. ‘Ik wil dat eens vertalen en thuis zeggen.’ Het gezin
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van den Legatie-raad noemde ze altijd ‘thuis’. ‘Schrijft de Prinses nog? Onder welk
pseudo toch?’
Ze lachte. ‘Dan zou ik geen geheim bewaren kunnen.’
We waren nu bijna aan het huis gekomen. Bij 't tuinhek zag ze, spiedend, even
om, zei: ‘voorzichtig’, trok me onder 't groen en zei:
‘De seringen, heerlijk, hè?’
Na onze omarming herhaalde ze weer ‘voorzichtig’, nam m'n hoed af, duwde me
stil het hek uit, hield me even op arm-lengte, bekeek aandachtig m'n gezicht, zei:
‘zoo’, knikte en reikte mij nog de hand. Ze stapte nu, wat darteler geworden, in bijna
springende pasjes, naar de deur. Ik zei nog eens: ‘dag’ en hoorde van haar nog een
klein, zacht geluid. Ze was verdwenen. We zouden elkaar weerzien.
Het weerzien kwam. We zagen elkaâr geregeld nu, met kleine tusschenpoozen. En
als een schuchter-stille bloem, een lentelelie, rijpte haar liefde, ontbloeide tot voller
overgaaf. Maar altijd toch hing de stilte óm haar als om haar te beschermen als haar
kind....
Ze was veel spraakzamer geworden, darteler, maar diep in haar borst smeulde nog
het geheim, dat ze niet uitzeggen kon.... Soms weende ze, zonder oorzaak, zei ze....
of 't was ‘om alles’. Dat was hetzelfde, vond ze.
Dan bleef ze stil, een heelen dag. Geen troostwoord, streeling of kus kon haar dan
ten leven wekken.... Soms sprak ze van haar dood, alsof 't zeker was, dat ze jong
sterven zou. Ik vroeg haar of ze dat dan wilde.
‘'k Voel het zoo en wat je voelt, dat wil-je eigenlijk misschien ook wel...’
Dan, een zekeren dag, zonder aanleiding, door een vreemde zwenking van
stemming of aard, kon ze kinderlijk-dartel worden.... Meestal was dat buiten, in de
duinen.... Ze plukte bloemen en tooide zich er mee. Een diepe, smeltende zaligheid
was dan in haar oogen....
Vóór dien tijd had ik eigenlijk nooit geweten wat vrouwenoogen eigenlijk waren,
wat ze zeggen konden. Haar oogen waren dan als vreemde zonnen, er lag iets als
pure dauw in hun glans, als van kinderoogen, die in zoet verrukken staren in
eindeloos-groene wei vol gele-en-witte bloemen, een lentemorgen teer.
Dan ruischte van ergens aan - men wist niet van waar - de liefdesengel en het was
of de tijd weggezonken was.... De heele menschheid scheen verzoend en in
diep-zaligen droom lag daar, in zon, de wereld en er was niets meer te vreezen en
niets meer te verlangen....
Ze scheen dan opgeheven als in een andere sfeer: haar gang was anders, als in
vreemde muziek was heel het bewegen van haar lichaam, gewijd en bezield, en, in
hoogste overgave, machtig als het gebaren van de eeuwige vrouw.
Ze kon dan dingen zeggen, teer en heilig, onverwelkbaar, met de diepe
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en klare reinheid van een engel. Het was de zuivere echo van een bezield heelal, de
stem van een, die in de kruisingen en wrijving van leven en van menschen, zich rein
had kunnen houden....
Maar nooit kon ik door welke fijnheid van geest, gedrag of liefde, woord of blik
haar ooit, uit andere stemming, zèlf v o e r e n naar dat hoogste...
Het kwam eenvoudig, of het kwam niet.... Het kwam aangeruischt uit een ander
gebied.... Ze sprak dan alsof elk woord, elk gebaar n i e u w was geworden en eens
viel me in de oer-poezie van 't Evangelie van Johannes op dat Patmos-der-gedachte:
Zie, ik maak alle dingen nieuw’....
Wellicht heeft nooit een man bij eenige vrouw de uiting der hoogste liefde
vermogen op te wekken. 't Was de geest der liefde zèlf, die werd gegeven, als de
genade, om n i e t ....
Met die buitengewone stiptheid, die alleen menschen eigen is, die vreemd in het
leven staan, alsof ze er maar half thuishooren, kwam ze altijd stipt op een afgesproken
uur. Die vreemde ordezin is haar altijd bij-gebleven....
Eens kwam ze, een heerlijken zomerdag, reikte mij zwijgend de hand. Ik voelde
dan altijd haar stemming al en voelde haar ver-af, onbereikbaar, als op een verre ster.
Ik wachtte dan tot ze spreken zou.
‘Ik voel me vreemd vandaag’, zei ze vaag.
‘Mélancolique, vous?’ praatte ik Cyrano na.
‘'k Geloof, dat ik ziek word.’
Ik schrok. ‘Hoezoo?’
‘'k Ben bij den dokter geweest, een paar dagen terug, maar 't blijft zoo.’
Ze haalde - een oude gewoonte van haar om over sommige dingen nooit te spreken
- een stukje papier uit haar tasch, waarop ze iets had geschreven, reikte 't mij over.
Ik las.
Ik trachtte de beteekenis van het ziekte-verschijnsel te verkleinen, begon aarzelend:
‘'t Is een vaak voorkomend....’
Ze interrumpeerde, met het bekende gebaar van haar hand.
Ik las haar voor dien dag, uit d'Annunzio. Een enkelen keer greep ze m'n hand,
drukte die heftig, alsof ze daarmee veel zeggen wilde.... Een enkele maal klonk haar
lach helder op, als ik verkeerd accent legde - goed spreken kon ik de taal nog niet maar haar heele wezen bleef omsluierd....
Ze had een sigaret genomen en met een handgebaar, waarbij ze den arm
vooruitstrekte, als wees ze iets aan of beschuldigde iemand, zei ze plotseling:
‘Gek is dat, als je eraan denkt: een lichaam....?’
Ze las de vraag in mijn oogen en voer voort:
‘Als je pijn hebt, lijkt het in-eens of je lichaam alles is wat er op de wereld is, alles
voor óns, tenminste....’
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Ik glimlachte en antwoordde, in begrijpen:
‘Ja, zoolang je je gezond voelt, heb-je zoo 't idee of je ziel iets aparts is of die als
het ware, boven je lichaam zweeft, de hoofdzaak is en alles kan gebieden.’ Ze zweeg.
Ze staarde, de oogen als versluierd, in de verte.... 't Was mij in die oogenblikken
of ze zich bevond op een zee, ik aan den oever haar nastarend; even kwam dan nog
een groet, als van een wegzeilend schip....
Stil-aan was het donkerder geworden; van den avondhemel zeeg een diepe,
oneindige vrede, het schemeruur deed alle harten smelten en de avond zèlf smolt een heerlijke vrucht - in den naadrenden nacht.... Lang zwegen we en luisterden
hand-in-hand naar 't lokkend geklok van de zomeravondzee.
Ze maakte weer dat lieve, mij diep-vertrouwde gebaar met de rechterhand, maar
zweeg nog even.... In haar streed de stilte, die eerbiedige, luisterende stilte met de
stem van haar hart, die spreken wilde.... En als los-gescheurd uit diepste
maagdelijkheid, zoo zongen haar woorden in de stilte rondom. Even stond de wereld
stil, het oogenblik werd groot en ontzaggelijk en dit was wat ze zei:
‘Soms heb ik 't gevoel of ik aan de grens van alles sta. En dan voel ik’ - ze wrong
even de kleine handen als in vrees van dit toch nooit te kunnen uitzeggen - ‘alles
vooruit wat er gebeuren moet en de waarheid.... en alles.... alles....’ Ze wees met een
cirkel-gebaar om zich heen....
‘En dat weet ik, dat het heerlijk geweest is met ons.... Ik zal niet lang leven meer.’
Ik maakte even een gebaar als van tegenspraak, maar ze hief haar hoofd op en zag
me aan, onuitsprekelijk....
‘Maar dit oogenblik’ - en weer was het alsof ze iets aanwees, het réés en
vertastbaarde zich in den avond - ‘dit oogenblik zal je altijd bijblijven en je zegenen.’
Het was of het kinderlijk-lieve schouder-gebaar zich tot den ernst van het oogenblik
verhoogen wilde; het scheen of ze plotseling grooter geworden was, heel groot: een
angstig-vreemde plechtigheid was in haar gebaren. - Wij schenen daar heel alleen,
uitgelicht uit den tijd; een ander wezen - en toch weer vreemd hetzelfde - was in haar
opgerezen en door de stilte van deze aarde-vrouw brandde de blik van die ander,
kosmisch-vizionair: het was als wilde die m'n beeltenis indrinken, zich verzadigen
aan dien aanblik. Ze bracht de armen naar-voren, opende ze met een wijd en wild
gebaar; krampachtig sneed er iets over de extaze van haar gelaat en, alsof ik iets
kleins was, dat ze verslinden wilde, zoo sloeg ze haar armen om me heen.
Ze kuste, haar mond was week en geurig, vrucht van fluweel waarin ik smolt,
diepsmeltende zaligheid... Dan brandde het, als een heet-zoete pijn, een stamelend
verrukken golfde op, er vlamden en geurden bloemen, er vloeiden kleuren als
schemerende paradijzen, zonnen verschoten en sterren...

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

207
wij werden s a m e n een h e e l a l , dat we vernietigden en weer versmelten lieten....
Hoe lang lagen we in elkanders armen, verdoofd en bedwelmd? ... De tijd scheen
verzonken, alles was maar een naam....
Toen, zacht als een goede moeder, die kinderen wenkt en wijs tot plichten roept,
streek de aarde weer over ons heen.... 't Werd alles gewoner weer in ons, zacht en
donker.
't Was nu geheel nacht, de stilte was broos en luisterrijk en bezield welfde de
sterrenhemel zich boven ons.... Het was alsof onze vergankelijkheid voor een
oogenblik de eeuwigheid was ingeruischt.
Het was laat geworden, heel laat.... We gingen huiswaarts.... We togen droomend,
zwijgend, hand-in-hand, langs zee, door straten en langs kaden, maar niet verloren
meer.... Want in den droom van den nacht, die ook in onze harten was, donkerde iets
als een voorgevoel, bang als een zwaar geheim....
Met een zwaren vleugelslag ruischte het Noodlot aan over de stille lenteweelde
van ons geluk. Ze werd ziek. Ik bezocht haar. Ze lag als een witte bloem, het matte
ivoor van het gelaat soms zacht-overbloosd in koortsvlagen.
Ze sprak weinig, soms, in-eens, veel en ongewoon-rad. Of ze borduurde op bed;
ze liet me raden, wat het worden zou - ik raadde ‘een zwaan’ (ik had veel witte zij
gezien en kende ook haar voorliefde voor vogels.) Ze zei, ze had dat wel gewild,
maar 't was te licht, het gaf geen beeld. Het zou een andere, donkere vogel worden
en ik moest een teekening ontwerpen, in afmetingen van zooveel bij zooveel, maar
het mislukte en háár teekening onthulde een kinderlijk, maar eigenaardig-suggestief
talent. Haar toestand was nog niet gevaarlijk, maar zorgelijk - zei de dokter - voor
de naaste toekomst.
't Borduren ging vermoeien, ook 't heel-even lezen van iets moois, dan ook het
zachtste praten....
Zacht-aan heb ik aan haar ziekbed veel van mijn eigen leven voelen heenvloeien.
Heb ik gedacht, gewerkt, geleefd wel in dien tijd? Een droomtoestand, juist even
beheerscht nog voor het aldagsleven.
Ze was als een melodie, ze ruischte zacht heen, er was nog een enkel lief woord
soms, een balsem voor later.
Het werd een operatie, als eenig middel tot herstel.
Zijzélf was heel moedig geweest: zoo zou een ander, die haar niet lezen kon, het wel
genoemd hebben. Haar eigen dieper-wezen hield haar nog altijd even boven de
dagelijksche werkelijkheid, maar ik voelde, dat het leven, zooals wij het kennen, elk
oogenblik haar werpen kon op dat niveau, waar ze gewoon en enkel ‘mensch’ zou
zijn, een zielig-kermend ding, een vrouw, haar lichamelijke ellende uitschreeuwend,
in opstand waanzinnig.
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Die oogenblikken kwamen. De eerste dagen na de operatie - die, in leekentaal, mislukt
was - lag ze te staren, licht hijgend. Toch was er nog een glimlach, iets lieflijks op
't gelaat, maar de handen speelden een vreemdonrustig spel, - een vergeefsche strijd
van schijn en natuurlijkheid, een schaduw van radeloozen angst en inhouden van
veel ellende bangde doodelijk over de oogen. Er sneed iets in me, dat het uitgillen
wilde, maar ik zat daar: beheerscht en in die uiterste poging, zwaar,
doodelijk-vermoeid.
En in-eens balde ze het zakdoekje krampachtig in de vuist, wild gooide ze haar
lichaam om, wendde zich af naar den muur, ik hoorde alleen nog wat ze uitstootte:
o, ga weg.... Ik sloop weg, als een dief zei ik in me-zelf, in zélf-beschuldiging: waarom
ik niets doen kon, niet méédragen.... Zoo bleef ik een half uur nog. Geruischloos
zweefde de zuster binnen en knikte, ze scheen eindelijk ingesluimerd.
Ik kwam buiten, stom en verdoofd, verbaasd ook, dat de wereld doorging, vroeg
me af of geen voorbijganger me iets zeggen kon tot troost. Ik keek de menschen aan,
gezichten stonden gejaagd en koud. Dit was niet meer te dragen, ook lichamelijk
niet, iets rochelde er op in mijn keel, ik scheurde plotseling mijn zakdoek stuk en
stak het gescheurde ding weer in mijn zak...
De toestand werd dan minder pijnlijk, het organisme verzette zich niet meer, het
ging nu snel omlaag. Vaag sprak de dokter van ‘maar weinig kans.’
Den laatsten avond zat ik stil bij haar. Ze lag daar roerloos, aldoor licht hijgend,
toch was er in haar oogen nog 't duidelijk bewustzijn van herkennen. Ik wilde zacht
haar hand vasthouden en dacht aldoor dit ééne: daarin zou ik al m'n meegevoel in
haar laten overzweven, al mijn kracht.... Ik sloot mijn oogen, sterk-zacht dit ééne
denkend: je moet dit zoo voelen, zoo voelen.... Maar een andere gedachte doorflitste
dit gedachtenbeeld en in-eens brak het vreemd in het tegendeel: iets zei me haar hand
los te laten, het moest haar hinderen. Ik voelde alsof mijn wil, bovenmenschelijk
aangezet, een fluidum losmaakte van l e v e n , dat haar hinderen zou, dat ze al niet
meer ontvangen kon - ze was te ver al heengezweefd naar generzijds, zwaarder al
omruischte haar dat eene, dat als berusting is: ons aller vreemde heimwee naar onzen
oervorm.... Het werd een heenvloeien en weder-uitademen van een ziel.
Ik ging dien avond als gewoonlijk laat naar bed. Ik had koortsachtig veel gerookt in
die dagen. 'k Moet langzaam in slaap gevallen zijn, na korten tijd werd ik wakker,
herinnerde mij een droom: vreemde mengeling van bovenzinnelijkheid en
wild-dooreengeworpen dagdingen: er naderde mij iemand, wees op het tafeltje naast
mij - daar lag een sigaret, - met een klein, vreemd instrumentje prikte hij mij in den
arm - ik voelde nog de pijn - hij keek vooruit, ik volgde zijn blik en ja, aan het einde
van de kamer zag
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ik - als in een vizioen: groot, donker ledikant, en, ondersteund door kussens: Zij en
toch weer lijkend op een ander, meer beeld dan werkelijkheid, het flitste weg als een
cinema-beeld, doemde weer op, vaag, weer vager.... Maar het beeld was niet lijdend,
liefelijk, maar onbeweeglijk of ik 't ergens gezien had: een schilderij....
'k Lag eenigen tijd te staren - de telefoon ging: ik begreep. Een lage, gevoileerde
stem in het Fransch, rustig, beheerscht: of de inrichting mij al gebeld had.... Nee,
maar ik kwam.
Hoe juist handelen we soms in oogenblikken, waarop verbijstering al ons verstand
moest overgolven! Praktisch-snel kleedde ik mij aan, bestelde een taxi. 't Was of ik
vond, dat dit zoo goed was: wellicht was het een uiting van wrang zelfbehoud, dat
elke oplossing wilde uit dien afgrijselijken druk en zwaarte van de ziel....
Ik kwam - op tijd nog. Ze lag daar, diep-ademend, de oogen voor zich uitstarend,
in niet-herkennen-meer. En in-eens beleefde ik dat vreemde: lós werd ik van mezelf,
zoo geheel los als ik nog nooit geweest was, niet te beschrijven, alleen te beleven,
even was ik u i t me-zelf: ik was niets dan één verlangen en wil, waanzinnig-sterk
om mijn lichaam te verwisselen met het hare, te mogen sterven voor haar, ik voelde:
nog één oogenblik dit krankzinnig-sterke verlangen, het kón....
Dan zakte 't weg, ik stond in een ziekenhuis-kamer, versteend. De adem werd even
kleiner en krampachtiger, de blik baadde ver, eindeloos ver-uit. Ze ademde niet meer.
Ik vraag-blikte naar de omstanders, een vreemde vrouw vatte mijn hand, nam me
mee, een lange, donkere man liep naast me.
Het was alles zonderling-onwaar, hard, gekleurd, een plaatje, het had geen zin,
het was geen werkelijkheid.... Alleen doorflitste me even de gedachte: hoe zijn de
tegels in deze kamer juist als die in de keuken bij mijn ouders thuis....
Mijn voeten gingen door een aangrenzende kamer.... ik was iets werkelijker nu,
ik zag een wiegje, waarin een roze kindje sluimerde, ik hoorde de Italiaansche vrouw
naast me iets prevelen....
Van de volgende dagen herinner ik me weinig of niets meer, ook niet van de
begrafenis; er was maar één begrip in me over mezelf en al die menschen: hard. Een
ander had ook alles voor me geregeld.
Eerst later vertelde haar lieve patrones mij, dat de zuster woorden had opgevangen:
zeg hem.... hij moet.... Maar wát ik moest, is afgesneden.
De natuur hernam haar rechten, ik sleepte me voort, gebroken van moeheid. Toch
bleef ik werken. Maar ik was bang voor haar herinnering, báng. Eerst veel later kon
ik haar portret weer zien.
Haar vriendin en patrones had voor een graf gezorgd. Zacht begon ze met mij te
spreken, vreemd, het was of deze vrouw leek op haar of was, in nauwe wisselwerking,
iets van haar wezen in dat van de ander overgevloeid, ook
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zij was een zachte aanwezigheid of wellicht hebben alle vrouwen in zulke dagen die
wonder-vreemde gave van verzachting.
Zoo langzaam zweefde ze tot het begrip: herinnering en wat ik wilde op den steen.
En als lang-overdachte zekerheid schreef ik het op van Ada Negri, die ze had
liefgehad:
‘Qui, nel silenzio, a te vicino’....
Ze las 't, keek me even aan en zei zacht: maar 't mag toch zóó wel: V i c i n i -au
pluriel?Zóó staat het daar nu:
‘Hier in de stilte zijn we je nabij....’
Het zegt: ik ben niet hard meer, liefste, dat ik je verloren heb. Het wonder van de
liefde is a l t i j d waard beleefd te worden.
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Kroniek
Boekbespreking
Theun de Vries, Doctor José droomt vergeefs, Arnhem, Van Loghum
Slaterus' U.M., 1933.
Aan het slot van zijn boek deelt Theun de Vries in een aanteekening mee waar hij
zijn verhaal vandaan heeft. Hij citeert uit Eugen Lennhoff's boek ‘Die Freimaurer’
het volgende: ‘In Manila.... wurde am 30 Dezember 1896 der Freimaurer Rizal wegen
angeblicher Teilnahme an den Unruhen füsiliert. Es war das ein glatter Justizmord.
Absichtlich verwechselte die Spanische Justiz auf den Philippinen die Freimaurerei
mit der Katipunan, einer aufruhrerischen geheimen Gesellschaft, der Dr. José Rizal
niemals angehört hatte. Erst 27 Jahre alt, hatte er sich als Augenarzt, Naturforscher,
Philologe im fernen Osten bereits einen Namen gemacht. Gegner der allmächtigen
Mönchswirtschaft, wurde er aber auf die Insel Mandinao verbannt, wo er sich die
Erziehnung der Jugend widmete. Als die Insurrektion der Filippinos ausbrach,
schleppte man Rizal vor ein Kriegsgericht, erklärte, er sei die Seele des Aufstandes
gewesen und verurteilte ihn zum Tode’. Hierbij teekent de Vries dan nog aan: ‘De
schrijver heeft zich de vrijheid voorbehouden (beter misschien ware gezegd: genomen
of veroorloofd. H.R.), deze feiten over te dragen naar een andere omgeving en tijd
en ze te wijzigen naar den aard van deze overdracht, zonder afstand te doen van het
“geval” als zoodanig en met behoud van persoonlijke sympathieën’.
Wij begrijpen de zaak nu, maar wij zijn niet zeker dat de knappe schrijver er goed
aan gedaan heeft, zich deze vrijheid te veroorloven. Het zou waarschijnlijk
voorzichtiger en doeltreffender geweest zijn, als de Vries zich van de ware
geschiedenis van Dr. José Rizal zoo goed mogelijk op de hoogte gesteld had en dan
een echten historischen roman, of, nog beter, een z.g. geromantiseerde biografie
geschreven had. Zijn ‘overdracht’ naar andere omgeving en tijd gaf aan zijn verhaal
een veralgemeening, de juistheid waarvan in twijfel getrokken kan worden - vergis
ik mij niet, dan is dit ook inderdaad al gedaan. En buitendien, in plaats van een hoogst
interessant en spannend romantisch relaas van werkelijke gebeurtenissen werd het
boek van de Vries nu niet veel meer dan een boeiend, maar door den
twijfelachtig-historischen achtergrond, en de geringe beteekenis voor onzen tijd en
omgeving, tamelijk onwezenlijk en onbelangrijk verhaal. Wij genieten de altijd
voortreffelijke beschrijvingen van den vooral in dit opzicht hoogst begaafden schrijver,
wij volgen de lotgevallen van Dr. José met bewondering en sympathie, betreuren
zijn miskenning en het groote onrecht hem gedaan - maar een twijfel blijft in ons
bestaan: zou zoo iets nu inderdaad nog altijd mogelijk zijn....?
Het wil mij daarenboven voorkomen, dat deze roman wel wat érg vlug
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werd geschreven (Dec. '32 - Maart '33 staat er onder) - en dat Theun de Vries eigenlijk
in alle opzichten iets beters en iets grooters kan. Ook al leefde er dan helaas maar
één Rembrandt!
H.R.

Emmy van Lokhorst, Reigersberg, Amsterdam, Querido's U.M., 1933.
Na een inleiding van de schrijfster bevat dit boekje drie korte verhalen, die
zoogenaamd door een andere vrouw geschreven zijn, maar waarvan de stijl geheel
identiek is aan die van de inleiding. Trouwens voor wie de vorige geschriften van
Emmy van Lokhorst kent is het wel volkomen duidelijk dat ook deze drie verhalen
- hoezeer zij een zwenking van schrijfsters wezen naar het buitensporige en mystieke
schijnen aan te duiden - van niemand anders kunnen zijn. En nu lijkt mij, in verband
hiermee, het voorlaatste zinnetje der inleiding wel zeer onvoorzichtig. Dit zinnetje
luidt: ‘Naar mijn weten bestaat in de Nederlandsche litteratuur geen werk, geschreven
in deze sfeer, die vergelijkingen oproept met Villiers de l'Isle Adan, met Poe, met
Papini....’ Dit laatste is n.l. inderdaad zoo, deze vergelijkingen worden opgeroepen,
en vallen dan uit.... zeer in het nadeel van Emmy van Lokhorst, die m.i. met deze
laatste litteraire poging de hand heeft uitgestoken naar iets dat ver buiten haar bereik
lag. De demonisch-intellectueele, de overbewuste, de bovenmenschelijke mannefiguur,
die zij ons in haar boekje poogde te suggereeren, ik zal mij wel wachten te zeggen
dat hij niet bestaat, maar hij wordt ons hier slechts uiterlijk vertoond en wij kunnen
den boosaardigen twijfel niet verjagen, of de (gemakkelijk eenigszins op te winden,
wel eens meer tot exaltatie geneigde) schrijfster soms niet min of meer dupe zou zijn
geworden van een aarts-poseur, een harden egoïst, die er zijn voordeel in zag zich
aan te stellen als een geniale übermensch, wien alles geoorloofd is. Let wel, ik sprak
van twijfel! En ik wijs er nadrukkelijk op dat de fout, of de vergissing, hier lag bij
Emmy van Lokhorst, niet bij haar (wellicht inderdaad geniaal) model of
buitenwereldsche verbeeldingsfiguur.
Nu zijn er weinig artistieke fouten of vergissingen die ik-voor-mij zoo gaarne
vergeef als het reiken boven de eigen krachten. Afkeer van het al vaak betreden pad,
streven naar.... iets ánders in de hoop dat het iets hoogers blijkt te zijn, het lijkt mij
eigenlijk bijna altijd toe te juichen. De vraag is nu maar: vergist men zich niet dikwijls
door in een direct streven naar begrip en voorstelling van het mystieke of het magische
iets hoogers te zien dan in het op de wijze der innige waarneming en aandachtig
toetsende bezinning steeds dieper doordringen in levensverschijnselen, die men wél
min of meer begrijpen kan - ofschoon zij tenslotte natuurlijk even vol mysterie en
goddelijkheid zijn, gelijk immers álles wat ziel en leven heeft? Emmy van Lokhorst
is van huis uit een uiterst gevoelig en zeer geestig beschrijfster van het leven dat zij
kent, voor zoover het zich haar kenbaar maken wil.
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M.i. ligt haar schoonste schrijfsterstoekomst nog altijd in het geduldig en onvermoeid
ontwikkelen, steeds fijner en krachtiger maken van deze haar zoozeer natuurlijke
gaven. Onderschatting van die eigen gaven, geestelijke hoogmoed en een
houding-in-de-wereld die niet bij haar gestalte past, ik ben overtuigd dat zij haar
slechts schaden kunnen.
H.R.

Siegfried E. van Praag, De Dolle Maagd, Amsterdam, Allert de Lange,
1933.
Wederom een staal van Siegfried van Praag's alomvattende, diep-vrome
menschenliefde en van zijn streven en talent zelfs het antipathieke en bespottelijke
in de menschen tot zekere hoogte begrijpelijk, sympathiek, ja eerbiedwaardig te
maken. Elise Abendana is wat men vulgariter een oude malloot pleegt te noemen.
Dus niet één van die vele, ook altijd maagd gebleven vrouwen, die in stilte, en vaak
in toewijding, hun moeilijk leven voleinden - hoezeer ontroerend kunnen zij zijn!
Neen, deze, ‘dolle maagd’ vindt alleen bij haar vader en zuster begrip en liefde;
anderen ergeren zich aan haar of lachen haar uit. Zij is een felle fantaste, die de
hoogste eischen blijft stellen, ook als zij lichamelijk verdort - volkomen zinloos,
buitensporig, niet ongevaarlijk zelfs. Maar Van Praag gaf haar zijn liefdevolle,
onsentimenteele aandacht, hij teekende haar objectief, zonder eenige vermooiing,
met begrip en broederlijkheid - en zie, wij worden stil van medelijden en van ernstig
gepeins over het mysterieuse menschenlot.
Ik meen hierbij alleen nog te moeten opmerken, dat al dit lofwaardige nog mooier
had kunnen uitkomen, n.l. als Van Praag zijn taal-en-stijl beter verzorgd had. De
slordigheden zijn vele. En toch, wat hij in dit opzicht vermag te bereiken bewijst het
zoo wonderlijk knap geantiquiseerde, het gave en evenwichtige proza van hem, dat
in de twee voorafgaande Elseviernummers werd gepubliceerd.
H.R.

Albert Helman, Waarom niet, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1933.
Oef! Ik ben er doorheen, door de 1043 bladzijden van dit ellendige boek! Want dat
blijft het, al komen ons dan eindelijk in het rare aanhangsel, dat op blz. 965 begint,
een stuk-of-wat werkelijk doorvoelde en goed geschreven pagina's onder de oogen,
ten eenenmale onvoldoende, natuurlijk, om een soort van excuus te scheppen voor
de geheele onverteerbare rest. Het begin, van die drie kinderen, aangespoeld op een
onbewoond eiland, is wel aardig verzonnen, maar meer ook niets. De schrijver heeft
het dan zelf nogal-eens over ‘Robinson Crusoe’ (het groote, klassieke boek, dat hij
blijkbaar niet goed kent), maar ik dacht bij de lezing meer aan een slechten Jules
Verne, een papperig waterzuchtigen Jules Verne - de groote vriend van mijn jeugd
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vergeve me de onderstelling dat hij tot zóó iets zou kunnen verworden!
Wat tusschen dat begin en die ‘uitvluchten’ aan het slot in ligt, is niets dan akelig
hol gedaas, dat met het communisme en met de natuurvereering à la Rousseau,
waarmee het zoowat coquetteert, niets hoegenaamd te maken heeft. 't Is noodig, dit
duidelijk te zeggen, want de auteur zal zich wel met een aureool van martelaar voor
de menschheid willen omhangen, hoe bespottelijk dat zijn verbeten jaloersche en
broeierig wrokkende hardheid ook staan zou!
Verder zal een liefhebber zich te goed kunnen doen aan een bijna volledige
verzameling moderne hollandsche scheldwoorden, verbindingen vooral met het edel
praedicaat ‘rot’. Geniete ervan wie er smaak in heeft! Je kunt niet weten tegenwoordig!
H.R.

Ina Boudier-Bakker, Saraï. A'dam, P.N. van Kampen & Zoon. Z. j.
Eerlijk gezegd hebben wij ons de laatste jaren wel eens ongerust gemaakt over de
richting, waarin zich mevrouw Boudier-Bakker's talent scheen te bewegen. Een boek
als ‘De Klop op de Deur’ is, zelfs voor een ervaren schrijfster een gevaarlijk
experiment, want breedte en diepte groeien niet tegelijk en wie niet van te voren
weet, dat hij een brug over afgronden slaat, zal beter doen niet met de constructie
van zulk een kostbaar bouwwerk te beginnen. Droog-geloopen beddingen steekt men
het gemakkelijkst te voet over. Daarvoor heeft men geen bogen en pijlers noodig.
Toen mevrouw Boudier-Bakker ‘Armoede’ schreef, sloeg zij een brug over een
afgrond, toen zij ‘De Klop op de Deur’ schreef, deed zij hetzelfde over een
droog-geloopen bedding. Met andere woorden zij deed een in strikten zin
onnoodzakelijk werk. En wanneer men zoovele dagen en uren besteedt aan een taak,
die niet uit de allerdiepste aandrift geboren kan zijn, omdat uit deze diepte nimmer
tweemaal hetzelfde opstijgen kan, wordt het gevaar groot, dat het talent zijn spoor
bijster raakt en bezig is te verdwalen tusschen dierbare herinneringen. Doch evenals
Lots vrouw: het talent, dat ‘omziet’, verstart. En al is de zoutpilaar in zoutelooze
tijden een voorwerp, dat veel aftrek vindt, daarmee is nog niet gezegd, dat het talent
geen hoogere bestemming heeft dan om in stukken te worden gezaagd en voor de
consumptie geschikt gemaakt. Wie echter eenmaal, zij het bij toeval, aan de
bedrijvigheid van het ‘succes’ ten offer gevallen is, krijgt in den regel niet veel kans
meer om zijn talent te redden uit de geestelijke débacle, waarin hij is geraakt. Ina
Boudier-Bakker is het gelukt een uitweg te vinden, getuige haar gedicht Saraï, dat
tot het beste behoort, wat zij geschreven heeft en dat een glans legt niet slechts over
haar eigen oeuvre, maar ook over de matte en doffe litteraire productie van dit jaar,
waarin de macabere ver-industrialiseering van onze letterkunde weer een schrede
verder gekomen is.
Ina Boudier-Bakker heeft haar gedicht gebaseerd op het Bijbelsch verhaal,
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dat Saraï tot middelpunt heeft, en dat men vinden kan in Genesis XII, e.v. In den
tekst is uit den aard der zaak de belichting niet steeds even scherp op haar figuur
geconcentreerd, maar wisselt naar gelang andere gebeurtenissen de aandacht van
den lezer vragen, die teruggrijpen of vooruitgrijpen naar feiten, die deze geschiedenis
zelf plaatsen in een wijder verband: de ontmoetingen van mensch en God. De
levensloop van Saraï, voorzoover hij óplicht uit het donker van het verleden, vormt
een episode, een schakel in den keten, die bij Adam begint en in Christus eindigt.
De dichteres heeft de verspreide deelen dezer episode tot één geheel moeten
samenvoegen en dat is haar bijzonder goed gelukt door ons het verhaal van Saraï's
leven te geven in den vorm van een lyrischen terugblik van Saraï zelf op haar leven.
Zoo luidt het begin van het gedicht:
‘Ik zond een boodschapper tot u, mijn zuster, om
Tot mij te komen. Als men oud en zwak
geworden is, dan rijst somtijds de wensch
Het lange leven eenmaal uit te spreken aan een
Die met ons jong was....’

En dan onthult ons de dichteres èn het tragische element in Saraï's leven, dat haar
aan den rand van den afgrond bracht èn de loutering, die haar tenslotte uitheft boven
den innerlijken tweestrijd, waaraan zij ten onder dreigde te gaan. Deze innerlijke
tweestrijd is de strijd tusschen de liefde in haar mannelijken en haar vrouwelijken
vorm, die overal luid wordt, waar de beide polen van het menschelijk wezen als
vrouw en man elkander trachten te omvatten en te verstaan. Het is de vrouw, die de
binding zoekt en de man, die naar de vrijheid streeft en die in elkander de volheid
vermoeden van hetgeen zij ieder voor zich missen. Omdat Saraï in Abraham den
man liefheeft met al de kracht, die in haar is, kan zij Gods liefde niet zoeken; omdat
Abraham in Saraï de vrouw liefheeft op zijne wijze met al de kracht, die in hem is,
kan juist hij niet aan Gods liefde voorbijzien. Want de volheid van zijn liefde kan
geen tweespalt erkennen tusschen zijn liefde voor zijn vrouw en voor God. Langs
deze, uiterst schetsmatig, getrokken lijnen beweegt zich het gedicht tot de in weinige,
zeer schoone regelen uitgesproken loutering, die luidt aldus:
‘Maar waar God liefde is, als Abram zegt,
Dan is m i j n liefde een scherfje, gebarsten en geblutst,
Van 't groote licht, en zóó zal God 't herkennen
Als deel van Hem. En om die helle vonk
Zal eens misschien, in dichte Hemelpoort
Van Abrams Vaderhuis, een klein, klein venstertje
Zich open doen, voor de arme ziel van Saraï.’
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Met dit gedicht heeft Ina Boudier-Bakker onze litteratuur verrijkt met een werk, dat
bestemd is klassiek te worden en dat om de groote algemeen-menschelijke
problematiek, die erin woord geworden is, de zeer vele actueele ‘problemen’-romans
overleven zal, die op het oogenblik de belangstelling van het publiek in toenemende
mate schijnen te fascineeren.
ROEL HOUWINK

M.H. Székely-Lulofs, Emigranten. Amsterdam, Uitgeversmij. ‘Elsevier’,
1933.
Ook in dit werk van beknopter omvang dan haar beide romans (‘Rubber’ en ‘Koelie’)
bewijst mevrouw Székely-Lulofs, dat zij is wat tegenwoordig zoo weinig schrijvers
van boeken zijn: een geboren schrijfster. Zij is niet een dame, die.... ‘de litteratuur
beoefent’, zich een zekeren (!) stijl verworven heeft en met behulp daarvan ons alle
mogelijke min of meer diepzinnige zielsconflicten voorlegt; zij is iemand in wie het
leven stuwend en tot verstikkens toe omhoogdringt, zoodat zij het zich, eenvoudig
uit lijfsbehoud, van de hals schrijven moet. En dat ‘leven’ is dan niet een vage,
speculatieve algemeenheid, maar het leven hier en nu in zijn nood en heerlijkheid,
beklemmend en bevrijdend, waarvan de jong gestorven Gerard van den Hoek eens
geschreven heeft, dat het zwaar, maar kostelijk was.
Dat het publiek, ondanks onze voorzichtige en angstvallige critici, met zulk een
hartstocht naar de boeken van deze schrijfster grijpt, evenals het eenige jaren geleden
greep naar die van den jongen Fabricius, op een oogenblik dat zijn werk - o schande!
- nog bij lange na niet ‘officieel’ was erkend, vindt, dunkt ons, zijn oorzaak hierin,
dat de lezers er naar snakken weg te komen uit de snijkamer-atmospheer, die zoo
kenmerkend is voor zeer vele van onze moderne romans. Men krijgt langzamerhand
weer - en dat is een goed teeken! - honger naar het ‘gewone leven’. Men heeft genoeg
van ‘gevallen’. Men wil het groote zielsziekenhuis, dat onze proza-letterkunde
gaandeweg geworden is, verlaten: de mensch op straat blijkt ten slotte toch
belangrijker te zijn dan de mensch onder de psychologische hoogtezon. De mensch
op straat, of hij blank is of bruin, of hij een rechten neus heeft of een krommen, draagt
meer van het levensgeheim in zich dan de geanalyseerde patiënt, wiens innerlijke
structuur men zorgvuldig heeft geregistreerd.
‘De mensch op straat’, zooals mevrouw Székely-Lulofs hem ziet, is de mensch,
die worstelt met twee groote levensmachten: het kwade en de zin van zijn bestaan.
Het is de ongeborgen, de ‘uit het nest gevallen’ Westersche mensch, die haar groote
aandacht heeft. Zij teekent hem, zooals zij hem ziet: tegen den achtergrond van een
andere wereld met andere menschen en andere verhoudingen. ‘Emigranten’ heeft zij
dezen novellenbundel genoemd naar het eerste verhaal, maar de titel is symbolisch
voor gansch de mensch-beschouwing van deze schrijfster. In al haar verhalen speelt
het
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emigranten-type een rol van beteekenis. Het is de ‘heimatlos’ geworden mensch, die
telkens op den voorgrond treedt in haar verbeelding: nu eens als de armzalige, van
zijn anker losgeslagene, die geen haven meer te bereiken weet, dan weer als de bruut,
die in een dierlijk egoïsme zich tracht te handhaven in een werkelijkheid, waarvan
hem de diepere zin geheel en al ontgaat.
En niet koel-analyseerend beschrijft mevrouw Székely deze uitersten en al wat
tusschen hen ligt, alsof het haar niet aangaat hoe de menschen zijn. Achter haar
verbeeldingen staat haar liefde en deze is een bron van groot mededogen en krachtig
rechtvaardigheidsgevoel. Zij is nu eens de teederheid zelve, maar soms ook is zij
striemend en daarom zullen haar boeken, zooals ook wel reeds ten duidelijkste uit
sommige oordeelvellingen in de pers gebleken is, voor menigen insider niet altijd
behooren tot de aangenaamste lectuur. Hoe dit ook zij, mevrouw Székely-Lulofs is
een schrijfster, die haar lezers wat te zeggen heeft en dat kan men helaas niet beweren
van alle schrijfsters, die onze letterkunde in nog altijd zeer ruime mate bezit.
ROEL HOUWINK

J.H. der Kinderen-Besier. Mode-Metamorphosen. De kleedij onzer
voorouders in de 16e eeuw N.V. Em. Querido's Uitgevers-maatschappij,
Amsterdam, 1933.
Mevr. Der Kinderen heeft met medewerking van mej. Cato Neeb, de bekende
vakkundige op het gebied van kostuumwezen, een belangrijk boekdeel samengesteld.
In quarto formaat, met royale letter, op mooi papier gedrukt, geeft het in 15
hoofdstukken (± 250 pagina's) een uitvoerig overzicht van de kleeding van vrouwen
zoowel als van mannen, gedragen door den adel en de burgerij in de Nederlanden
gedurende de 16e eeuw.
De bespreking is verdeeld in tijdvakken elk van 25 jaar, die, al kunnen ze dan ook
niet een geheel afgerond beeld der gedragen mode geven en al vinden we in elke
periode overgangsvormen en herinneringen aan vroegere tijden, toch ieder op zich
zelf beschouwd kunnen worden voor de toonaangevende mode, temeer waar elk
tijdperk voorafgegaan wordt door eene bespreking van zijne historie, waardoor men
in de sfeer van dien tijd gebracht wordt en de wisseling der mode begrijpelijk en
aannemelijk is.
Zoo geven in samenhang met de historische gegevens van deze, voor onze
wordingsgeschiedenis zoo belangrijke eeuw, de kleederdrachten ons een inzicht in
zeden en karakter onzer voorvaders.
Terwijl de laat-Gothiek lange en slanke, geaffecteerd-elegante verschijningen gaf,
verandert de kleeding in het eerste kwart der zestiende eeuw en wordt eenvoudig en
ruim. De mensch gaat zijne geestelijke beteekenis voelen, zijn blik verruimt zich,
ook zijn lichaam eischt vrijheid van beweging. De man uit dezen tijd is waardig en
zelfbewust, de vrouw rustig en voornaam. Typeerend voor deze periode zijn de
wandelende heer en dame van Lucas
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van Leyden (afb. 23), de knielende vrouwen (afb. 32, 33), de, aan een wandtapijt
ontleende, figuur van Philips de Schoone (afb. 22).
In het volgend tijdperk verandert de mode van lijn, de kleeren worden korter en
staan naar onder stijf uit, terwijl de schouders door opvulling en door invoering van
de pofmouw verbreed worden, zoodat de silhouet van de romp vierkant wordt, hetgeen
geïllustreerd wordt o.a. door een jeugdportret van Prins Willem van Oranje (afb. 69)
en door 't portret van Karel de vijfde (afb. 64).
Het hof, eerst te Mechelen zetelend, in 1531 naar Brussel verplaatst, geeft de mode
aan, die meer en meer onder Spaanschen invloed komt, waarbij de neiging tot
verstijving der vormen zich steeds sterker doet gevoelen.
De uitgesneden hals en het loshangende haar verdwijnen en maken plaats voor
een staand boord waarbij het haar korter wordt en de baard verschijnt. Karel V, Frans
I en Hendrik VIII, de toonaangevende vorsten uit dezen tijd, dragen baard en knevel.
Ook de vrouwenkleeding krijgt het staande halskraagje, het middel wordt ingesnoerd
en lager geplaatst. Als overdrijving van deze laatste kenmerkende bizonderheden
zien we tusschen 1560 en 1570 de losse gepijpte kraag verschijnen, gepaard met
stijve opgevulde en ingesnoerde bovenlijven, zoowel voor mannen als voor vrouwen.
De Spaansche mode sinds dezen tijd overheerschend brengt veel zwart, dat bij
galatoiletten overladen wordt met goud- en zilverborduursel, kostbare paarlen en
edelsteenen.
Met het zich-losmaken van Spanje in het laatste kwart der zestiende eeuw houdt
ook de mode gelijken tred. Na een periode van eenvoud, onder den druk der tijden
ontstaan, gaat men ten slotte de aan het hof van Frankrijk onder Hendrik de Derde
in zwang zijnde kleurige mode volgen. Uiterst verfijnd, tot in het overdreven toe
zwierig worden nu de kleeren der mannen, terwijl daarentegen bij de
vrouwenkleeding, behalve de verbreeding der ronde geplooide halskraag, geen
essentieele veranderingen optreden. Talrijke afbeeldingen, waaronder vele van
geschiedkundige personen illustreeren ook deze periode, die op het einde der eeuw
weer eenvoudiger vormen zoekt.
De illustraties (we vinden er ook enkele authentieke knippatronen onder), in
hoofdzaak ontleend aan schilderijen, teekeningen, gravures, wandtapijten en
beeldhouwwerk zijn geen fotografiën, doch lijnteekeningen, die al mogen de eerste
uit een aesthetisch oogpunt te prefereeren zijn, aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaten.
Bij het lezen van dit boek (niemand die het in handen krijgt zal tevreden zijn met
het slechts te doorbladeren) treft het telkens weer opnieuw, wat een aardig
onderhoudend werk de schrijfster gegeven heeft, hoe ze ons weet te boeien door
talrijke geschiedkundige anecdoten, door citaten en wetenswaardigheden.
Zeer zeker is mevr. Der Kinderen's boek ‘leesbaar voor elken lezer, die, inziende
dat de historie der mode en hare metamorphosen een beteekenisvol
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onderdeel is van de geschiedenis der beschaving, er wel eenige moeite voor over
heeft om de kleedij zijner voorouders in de 16e eeuw, den grooten tijd, waarin de
zware strijd om de éénheid en de onafhankelijkheid van ons land gestreden werd, te
leeren kennen’. (bl. 6).
Moge het boek, dat voor den vakkundige, den historicus en den leek van groote
waarde zal zijn, in de toekomst in geen enkele goede bibliotheek ontbreken.
JOH. P.J. BRANTS

W. Jos. de Gruyter, Schilderijen zien, Kleine Cultuurbibliotheek. N.V.
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1934.
Een handleiding: hoe moet ik schilderijen zien? kan niemand geven zonder in
dwaasheden te vervallen. De stof is hiervoor te subtiel. Ook De Gruyter heeft met
dit boekje een zoodanige ‘handleiding’ niet willen geven, doch zich willen bepalen
tot eenige nuttige wenken, die den leek kunnen voorthelpen op dit moeilijke pad. Uit
den titel blijkt reeds, dat de schrijver zich heeft bepaald tot de schilderkunst of, nog
duidelijker, tot de schilderij-kunst. Een bezwaar is dit niet, omdat veel van wat hij
zegt ook op andere groepen der beeldende kunst kan worden toegepast. Het boekje
is, gelijk de aanhef leert, geschreven ‘voor leeken op het terrein van oude en nieuwe
schilderkunst - wel te verstaan dus voor diegenen, die zich inderdaad op dit gebied
leek weten te zijn.’ Ik zou de verdienste van dit boekje echter niet beter kunnen doen
uitkomen dan door te zeggen, dat het ook voor hen, die op dit gebied niet meer leek
zijn, zéér de moeite van het lezen waard is, al was het alleen maar om de bladzijden,
die handelen over de beteekenis van het ‘onderwerp’, waarover nog altijd zooveel
strijd en misverstand heerscht, niet slechts onder leeken, maar ook, ja vooral onder
kunstbeoordeelaars en beeldende kunstenaars!
Het belangrijkste hoofdstuk is dan ook dat over ‘het onderwerp, het schilderij en
de schilderkunstige middelen,’ waarin de schrijver op m.i. overtuigende wijze de
onhoudbaarheid aantoont van de Bremmeriaansche leer over de totstandkoming van
een kunstwerk en de functie van het onderwerp. Hij toetst die leer aan de kunst van
vóór de Renaissance en aan moderne ‘ideeënkunst’ als b.v. die van den grooten
Oosterijkschen schilder Egger-Lienz, waarin het onderwerp essentieele beteekenis
heeft. In verband hiermede beschouwt De Gruyter ook de beteekenis van de religieuse
of ethische overtuiging, die, wanneer zij heeft geleid tot een kunstwerk, dat van die
overtuiging de drager wil zijn, als element in het kunstwerk moet worden erkend.
Hij wijst op het misverstand, onder invloed van de leuze ‘l'art pour l'art’ ontstaan,
dat iedere inmenging van het moreele element in de kunst uit den booze is. De ethiek
is zonder twijfel ‘een werkelijk bestanddeel van vele, zelfs van de meeste groote
kunstwerken van
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het verleden en.... heden.’ Verderop zet De Gruyter de beteekenis uiteen van inhoud,
vorm en techniek, van de lichtwerking, de compositie, de kleur. In een laatste
hoofdstuk ‘vergelijkend zien’ worden verschillende werken van eenzelfde onderwerp
vergeleken, zoo b.v. een landschap van Courtens, van Rousseau-le-douanier, van
Van Gogh en Cézanne; Christus' geboorte van Fra Angelico, Botticelli en Pieter
Breughel de Oude, enz. Voor den leek is vooral dit hoofdstuk bij uitstek praktisch,
omdat juist uit het vergelijkend zien het begrip en het besef worden geboren. Met
24 goedgekozen afbeeldingen wordt het noodige materiaal bijgevoegd, waarnaar de
tekst verwijst.
Wij moeten het bij deze korte aankondiging laten. Men kent den schrijver genoeg
om te weten, hoe zijn woord is bezield door werkelijke liefde voor en begrip van de
kunst, en hoe hij daarbij toch nooit in vage verheerlijkingen vervalt, maar helder en
koel blijft redeneeren; wat juist in deze zaken wel zéér noodig is! Aan dit boekje was
waarlijk behoefte; moge het duizenden nader brengen tot de kunst, oude of nieuwe!
Hoewel het den schrijver zij toegegeven, dat het onderscheid tusschen oude en nieuwe
kunst denkbeeldig is....
J.S.

Leo Larguier, Le Père Corot. Librairie de Paris Firmin-Didot et Cie. 1931.
Ook de brave Corot is blijkens dit boekje niet aan een ‘vie romancée’ ontkomen,
maar met dit geromanceerde schikt het nogal: allereerst omdat het rustige, eentonige
leven van gestadig werken, zooals Corot dit leidde, al van zelf niet, althans uiterlijk
niet, tot veel roman-achtigs aanleiding gaf en voorts omdat de schrijver in zijn
geschiedenis van dit leven maat heeft betracht. Larguier heeft zijn figuur gevoelig
en hier en daar niet zonder humor beschreven, maar, hoe gevoelig ook, deze
levensgeschiedenis mist het contact met Corot's levenswerk zelf. Hoe dit werk
ontstond, groeide, zich verdiepte, hoe het zoo uitzonderlijk was temidden van dien
grooten tijd der Fransche schilderkunst, daarover leert dit boekje ons eigenlijk niets,
maar dat is kennelijk ook niet de bedoeling: hier werd de mensch-Corot uitgebeeld.
Wanneer het beeld, dat Larguier van den mensch Corot teekent, juist is - en er is
geen reden daaraan te twijfelen - geeft dit verhaal ons eerbiedige bewondering voor
dit leven van arbeid, goedheid en barmhartigheid. Wat den kunstenaar Corot betreft,
geven deze bladzijden ons voldoende inzicht omtrent zijn afkeer van vertoon en
groote woorden, zijn onafhankelijkheid tegenover de tijdelijke stroomingen in de
kunst en tegenover het publiek. Op zulk een figuur zich te bezinnen, blijft een weldaad
en dat moge er velen toe brengen, dit met liefde geschreven werkje te lezen.
J.S.
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Dick Ket in de kunstzaal van Lier, Amsterdam
De verrassing, welke de precieuse tentoonstelling in de K u n s t z a a l Va n L i e r
te A m s t e r d a m van het werk des schilders Dick Ket bood, was deze, dat wij ons
plotseling zagen opgenomen in een sfeer van 400 jaren geleden en dat wij ons
verbaasden, hoe een mensch van dezen tijd weer zijn gespannen aandacht bindt aan
de allerkleinste bijzonderheden der uiterlijke werkelijkheid, met een supreem geduld,
dat een volkomen losheid onderstelt van alle voorbijflitsende gebeurtenissen van het
snelle, in duizenden belangstellingen en indrukken uiteenvallende moderne leven.
Is deze gesteldheid van den schilder Ket, deze nauwkeurige aandacht voor de
menschelijke verschijning (in zijn portretten), deze overgave, tot in de geringste
details, tot de dingen der binnenkamer (in zijn stillevens) te verklaren uit het
persoonlijk leven van dezen schilder, het is toch wel opmerkelijk, dat nu ook deze
jongere - Ket is 32 jaar - zich afwendt van het voorstellinglooze of in elk geval van
het autoritair-gebeelde en den weg opgaat van een streng realisme en dat ook hij
weer de reactie ondergaat op hetgeen een vorig tijdperk ons bracht. Latere schrijvers
over kunst zullen beter dan wij kunnen vaststellen of het vrij aanvaarden van
dwang-van-buitenaf - want dit realisme brengt dien dwang ongetwijfeld mee - en dit
verlangen naar een orde, waarvan de wetten meer berusten in de wereld buiten den
kunstenaar dan in die van zijn eigen aard, geestelijk samenhangt met het nieuw
verlangen naar een strenger maatschappelijke en staatkundige orde, dat vrijwel de
geheele wereld van nu beheerscht en geleid heeft tot dictatoriale regeeringen of
regeermethoden in een groot deel van Europa en in de Ver. Staten. Zooveel is echter
zeker, dat de koortsige stroom van experimenten, het wegvallen van alle door vorige
geslachten nog aangehangen beginselen, het sterk uitgroeien van de individualiteit,
juist van de middelmatige (want de groei van het geniale individu kan slechts heilzaam
zijn) een baaierd in de kunst heeft geschapen en een onbehaaglijkheid, waaruit vele
jongeren, in hun behoefte, zich vast te klampen aan iets, dat sterker is dan zijzelf,
zich trachten te verlossen door zich te buigen, niet voor hun innerlijke verlangens,
maar voor uiterlijke feiten. Van deze subordonnantie getuigt in schier angstwekkende
mate ook het werk van Ket.
Wie dien weg uit wil, moet wel, wil zijn werk voor de kunst iets beteekenen, de
grootheid in zich hebben om alle kleine dingen der uiterlijke werkelijkheid toch te
doorleven en te bezielen tot het dingen van hemzelf zijn geworden en verder moet
hij het technisch meesterschap bezitten om de realiteit met onverbiddelijke
nauwkeurigheid weer te geven. Dat Ket deze laatste eigenschap bezit, zal niemand
betwijfelen; moeilijker is het te zeggen of ook die innerlijke kwaliteit aanwezig is.
Want dit werk is zoo verbijsterend-reproductief, dat de innerlijke hoedanigheden
niet dan bezwaarlijk opgespoord
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kunnen worden. Toch zijn ze er; ze blijken uit de geestelijke spanning, welke menig
portret doortrilt, uit de waarden van kleur en ordening in menig stilleven; en
merkwaardig is hoe Ket juist in zijn stillevens aan de werkelijkheid tracht te ontvlieden
door zijn voorwerpen te plaatsen op een aantal over elkaar heenschuivende plannen,
overhoeksche lagen van papier, doeken, kranten, wat niet al, tegen welke horizontalen
de vaak sterke verticalen der schuin van boven geziene voorwerpen contrasteeren.
Het lijkt een beetje op een procedé en overtuigt niet sterk van de noodzakelijkheid,
hoe voorvoortreffelijk dit alles dan ook is geschilderd.
Van 1930 tot 1933, de jaren waaruit dit schilderwerk hier te zien was, wordt het
steeds precieser en meer gedetailleerd; een verdere voortgang in deze richting is
nauwelijks denkbaar. Coloristisch vertoont het vooral in de stillevens een opmerkelijke
fijnheid, een terughouden van felle accenten, een afstemmen op een gedempt gamma
van gevoeligheid en distinctie. In de portretten is grooter kleurigheid, zoo b.v. in het
hierbij afgebeelde zelfportret, waarin het contrast van het blanke van huid en hemd
en het scherp belijnde zwart van pet en jas domineert. Dit contrast en de felroode
pelargonium en het kleurig tafeldoekje maken het heele coloriet tot iets dat ons
herinnert aan meesters als Holbein, waaraan Ket blijkens zijn heele streven en
voordracht, zich sterk verwant moet voelen.
Ten slotte nog een enkel woord over Ket's grafisch werk, waarbij enkele
teekeningen zijn, die ik geneigd ben zeer hoog aan te slaan; een paar teekeningen in
O.I. inkt (stadsgezichten uit Hoorn), een klein landschap, (Ede), een studie naar een
poes, zijn dermate doordrongen van innigheid en hebben in hun klein bestek een
dergelijke volledigheid, dat ik meer nog op grond dáárvan dan van zijn laatste
schilderijen mag bouwen op de verwachting, dat Ket zich tot een belangrijk schilder
zal kunnen ontwikkelen.
J.S.

Gispens nieuwe toonzalen, Noordeinde 140, Den Haag
De laatste tijden heeft men in Den Haag meer dan eens gelegenheid gehad, Gispens
stalen meubelen en gisolampen te zien. Gedurende December 1932 toch waren deze
bij Esher Surrey tentoon gesteld, in October van het vorig jaar bleken de drie groote
zalen van Kleykamp ermede gevuld. Bij die laatste gelegenheid had men
klaarblijkelijk geen moeite gespaard om de omgeving zoodanig te wijzigen, dat het
een en ander beter tot zijn recht zou komen, en de metamorphose der ruimten was
inderdaad verrassend. Een punt, dit, van groot gewicht. Gewoonlijk immers krijgt
men stalen meubelen e.d. te zien in hetzij pakhuis-achtige toonzalen, hetzij ouderwets
gestoffeerde expositiegelegenheden, welke voor dit doel geheel ongeschikt moeten
heeten. Het groote publiek, toch al geneigd alle z.g.n. functioneele
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gebruikskunst bij voorbaat koud en ongezellig of wel cerebraal buitenissig te vinden,
krijgt aldus noch een juist inzicht in haar wezen, noch een hoogen dunk van haar
aantrekkelijkheid. En de slotsom is vaak, dat men het nut van stalen meubelen voor
kantoren, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen wel niet ontkent, maar deze
producten toch liever buiten zijn eigen voordeur houdt.
Een hardnekkig misverstand draagt hier het zijne toe bij. Dat is wat men het
gemakkelijkst noemt het overwonnen standpunt van de exclusiviteit van den modernen
stijl. Toen de functioneele bouw- en gebruikskunst in haar aanvangsjaren verkeerde,
weerde men hardnekkig en consequent alles uit haar omgeving dat ook maar in de
verte afbreuk leek te doen aan de bekende nagestreefde waarden van een
overzichtelijke indeeling, een lijnverstrakking en kleurvervlakking, een toepassing
van uitsluitend naadlooze, ongebroken vlakken, en zoo voorts; en deze
onverbiddelijkheid was niet de uitkomst van een fanatische Prinzipienreiterei - zooals
zoo menigmaal door tegenstanders werd beweerd - maar bleek een onvermijdelijk
en alleszins begrijpelijk zuiveringsproces. Om het nieuwe te kunnen verwerkelijken,
moest radicaal met het oude gebroken worden, een grondige schoonmaak worden
gehouden. Deze drang nu tot ruimtelijke openheid en tot een volstrekte stijlkundige
éénheid aller aangewende middelen is ook thans, het spreekt wel van zelf, in den
ontwerper werkzaam. Maar duidelijker dan vroeger onderscheidt deze het essentieele
van het bijkomstige, in het bijzonder wat betreft het verschil tusschen de beeldende
middelen en de louter technische materialen. Eens voor al zijn wij de opvatting te
boven, dat bepaalde dingen ‘mogen’ en andere ‘niet mogen’; en dat bijvoorbeeld het
beton en het staal ‘modern’ zijn en het hout daarentegen ‘burgerlijk’.... Reeds vele
jaren geleden combineerde Van Ravesteyn gevlamde houtsoorten met metaal en
Gispen maakt thans houten meubels nevens zijn stalen, al kent hij de laatste
waarschijnlijk meer waarde toe dan de eerste.
Een groot deel van het publiek gelooft echter nog altijd, dat de functioneele
gebruikskunst zeer drastisch is in een ascetischen zin en dat men onder geen
omstandigheden een stalen stoel in huis kan halen zonder al zijn kleeden en kleedjes
aan een oudtante of grootmoeder weg te schenken. En gezien dat men zich niet
iederen dag deze laatste weelde kan veroorlooven, bovendien niet licht de schoonheid
en de behagelijkheid van een Marokkaansch tapijt of een Chineesch kanten
theetafelkleedje zal onderschatten - die behagelijkheid en schoonheid staan immers
boven iedere verdenking! - riskeert men het dreigend conflict liever niet. Nu is het
juist met het oog op deze en verwante gedachtegangen, die voor een groot gedeelte
irreëel moeten heeten, dat het mij zoo verheugend toeschijnt dat de ontwerper W.H.
Gispen de drie bovenvertrekken zijner nieuw geopende zaak op het Noordeinde te
Den Haag, als ‘echte’ woon- en slaapkamers heeft ingericht.
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Want vooral de ruime woonkamer aan de achterzijde heeft een gelukkige,
uitnoodigende sfeer en kan er toe bijdragen, veel misverstand omtrent de functioneele
gebruikskunst uit den weg te helpen ruimen. Gispens stoelen en tafels en fauteuils,
deze laatste vooral aan gemakkelijkheid niets te wenschen overlatend, staan hier in
een omgeving, waar oude en nieuwe, Oostersche en Westeuropeesche kunstsoorten
samentreffen en tot een harmonisch geheel zijn opgevoerd. Aan den wand wisselen
edele Japansche kleurprenten af met impulsieve krijtschetsen van Derksen van
Angeren - van wien men hier binnenkort een tentoonstelling hoopt te houden - en
boven den schoorsteenmantel prijkt een groot, expressionistisch naakt van Chabot,
den regelmatigen lezer van dit tijdschrift bekend. De Marokkaansche tapijten
ontbreken niet op den vloer en mooie Oostersche kunstvoorwerpen werden hier en
daar op een houten boekenkast of een glazen tafelblad uitgestald. Tenslotte heeft het
licht behangen vertrek een lambrizeering van mahonietriplex, en tusschen al deze
elementen bestaat stijlkundig niet de minste tegenstrijdigheid. Natuurlijk werd bij
deze inrichting wel een bepaalde keuze en terughouding betracht, maar smaak en
gereserveerdheid zijn nu eenmaal steeds eerste vereischten! Een waarheid ligt dan
ook voor alle tijden besloten in het oude woord van William Morris: ‘Ik heb nog
nooit het huis van een rijk man betreden, dat niet zou hebben gewonnen wanneer
men negen tiende van de inrichting in het vuur zou hebben geworpen. En wat voor
den rijke geldt, geldt voor den minder bemiddelde in nog hooger mate.’
Kortom: ik hoop dat menigeen in de gelegenheid zal zijn deze nieuwe toonzalen
eens te gaan zien. Men zal dan tegelijkertijd geen moeite hebben, de duidelijke
deugden van Gispens productie te ontdekken. Deze kunst is vóór alles gedegen en
gezond, dit zoowel geestelijk als technisch gesproken; zij pretendeert niets bijzonders,
zij wil slechts kloek en eenvoudig zijn, en eerbiedigend haar levensbestemming tot
volledige uitdrukking brengen. Maar tevens spreekt zij van veel gevoel voor
verhoudingen en paart zij nu en dan aan het vernuft harer middelen ook een
uitgesproken zin voor humor. Dit laatste is bijv. het geval in verschillende der kleine
kostelijke gisolampen en in den allerbekoorlijksten staanden spiegel met bijbehoorend
toiletkastje.
W. JOS. DE GRUYTER
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Aart van Dobbenburgh
door W. Jos. de Gruyter
NIET zoo lang geleden werd in dit maandschrift de beeldhouwer Wenckebach door
J. Slagter besproken en onwillekeurig gaan mijn gedachten uit naar dit werk en dit
artikel, nudat ik met de volgende bladzijden den lezer eenig denkbeeld wil geven
van Aart van Dobbenburgh's kunst. Want ook al is de tegenwoordige Wenckebach
uitsluitend een beeldhouwer en al mag men Van Dobbenburgh uitsluitend een graficus,
zelfs nagenoeg uitsluitend een lithograaf noemen; al schijnt voorts de laatste even
romantisch als de eerste klassiek is - toch lijken mij bepaalde overeenkomsten
sprekender dan de ongetwijfeld zeer essentieele verschillen.
En de eerste overeenkomst ligt besloten in het bovengebruikt woord uitsluitend.
Het houdt genoeg in, dit woord! Gevaren, zeker, maar ook speciaal deugden: een
bedwingen van de eigen avontuurzucht en ongedurigheid, een beseffen van de grenzen
van het eigen vermogen, een haat tegen dilettantisme in leven en kunst, een
onvoorwaardelijke overgave en groot concentratievermogen, tenslotte de hiermee
verband houdende, er goeddeels uit voortvloeiende vakliefde, vakkennis, vakkunde.
Het laatste blijkt in Van Dobbenburgh's grafiek der laatste tijden even opvallend als
in Oswald Wenckebach's plastiek, en het pleit voor beiden dat met dat al een gevoel
van virtuositeit zich bij 't zien van hun kunst geen oogenblik zal opdringen.
Maar er is nog iets, dat deze twee nauw verwant doet zijn: noch Wenckebach's,
noch Van Dobbenburgh's werk blijkt wat men doorgaans ‘modern’ noemt. Laten wij
dadelijk vaststellen, dat elk kunstgevoelig mensch hieronder iets anders verstaat....
toch, men moet aannemen dat er zoo iets is als een verzamelbegrip, dat er m.a.w.
hoedanigheden bestaan, welke deze talrijke verschillende voorstellingen van hetgeen
modern is, of heet of dient te zijn, bijeen binden tot een modernistisch conglomeraat.
En dat toch zeker niet in een geheel willekeurigen toevalligen zin. Er ìs après tout
een tijdgeest, hoe honderdvoudig vertakt de tegenwoordige, helaas! mag schijnen.
En dit kenmerkendste van een tijd weerspiegelt zich onvermijdelijk in de kunst van
dien tijd, want tenslotte is geen wezen ter wereld gevoeliger en ontvankelijker dan
juist de kunstenaar.
Dan ligt het echter voor de hand, dat het begrip modern in een zoovele
tegenstellingen bergenden tijd als de onze wel heel ruim genomen moet worden. En
voor wie dit doet vervalt het boven bedoeld ‘bezwaar’ tegen kunst gelijk die van
Wenckebach of Van Dobbenburgh. Ons begrip modern toch houdt firstly and lastly
in, dat men het naturalisme in den afgebakenden, simplistischen zin te boven is - om
het eens negatief te mogen stellen. Maar ook de genoemde kunstenaars volgen
allerminst de
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natuur op een slaafsche wijze, zooals dit in voorafgaande perioden wel geschiedde
en zelfs den kunstenaar als het enkel-zaligmakende werd voorgehouden. Ook zij
kennen, anders gezegd, op onderling verschillende wijze de zucht naar het psychische
en den drang tot de vereenvoudiging, de samenvatting, bij uitsluiting van het picturaal
toevallige, het te-vele der accidenteele verschijningsvormen. En indien hun geestelijke
stijldrang in bepaalde werken soms aan de aandacht dreigt te ontsnappen, men doet
goed te bedenken, dat men de laatste jaren door té zwaar geschut in deze richting
vermoedelijk wat afgestompt werd!
Geen element kostbaarder dan stijl - maar de groote stijl, de architectonisch
volledige stijl, kan enkel ontbloeien in den grooten architectonisch gerichten tijd,
den tijd van sterk gecentraliseerd geloofs- en gemeenschapsleven. Dit kan van onzen
tijd, hoe boeiend hij overigens zijn mag, stellig niet worden gezegd; integendeel, de
middelpuntvliedende krachten overheerschen, overal doet zich een tekort aan bindende
elementen voelen. Maar daarom zal veel zoeken naar stijl in de kunst dezer dagen
onvermijdelijkerwijze onvruchtbaar zijn, geforceerd of voorbarig. Juist velen onder
de zuiversten weten, dat we voorloopig o p o n s z e l f blijven aangewezen, dit wil
zeggen au fond op de natuur, al behoeft men dáárom de zintuigelijke natuurindrukken
niet te verwerken op de wijze van een lyrisch impressionisme. Want niet gedragen
door een centraal en algemeen cultuurbesef, rest ons geen andere mogelijkheid dan
onze zuiverheid van zien en beelden langzamerhand aan de voorhanden werkelijkheid
te ontworstelen, en het zal geen toeval zijn dat Cézanne, die geen streepje op het
doek kon zetten zonder tevoren langen tijd zijn model of gegeven te hebben
bestudeerd, een zooveel wezenlijker gestijldheid in zijn kunst heeft geopenbaard dan
die talrijken onder zijn volgelingen, die in de onjuiste veronderstelling verkeerden
dat men zich bij het maken van kunst van 'n éénmaal uitgevonden stijlrecept bedienen
kan.
Van Dobbenburgh kent opperbest de gevaren eener voorbarige pseudogestijldheid,
en wel omdat hij er zich, om te beginnen, zélf terdege schuldig aan maakte. Mortals
rush in where angels fear to tread, en Van Dobbenburgh was jong en enthousiast.
Daarbij had de in 1899 te Amsterdam geboren kunstenaar toen juist de
Quellinusschool verlaten, waar nog al eens, het is heel begrijpelijk, in de boven
bedoelde richting werd gezondigd. Een onvoorzichtige, om niet te schrijven
voortvarende zucht naar het romantisch buitensporige of althans ongewone paarde
zich in deze jeugduitingen aan het min of meer van buiten geleerd lesje der
monumentale vlakvulling met symbolische allure, en het resultaat was eerlijk gezegd
wel eens wat angstig. Ja, men behoeft niet onder stoelen of banken te steken - daar
een blik op de afbeeldingen voldoende is er van te overtuigen dat deze phase thans
radicaal tot het verleden behoort! - dat menig resultaat dier dagen meer ‘geschreeuw’
dan ‘wol’ beteekende.
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Men wordt niet graag aan zijn eerste kinderjaren herinnerd en toch is het juist eigenlijk
een glorie, dat we allen moeten aanvangen als artistieke zuigelingen. Ook Van
Dobbenburgh heeft in een tien- tot vijftiental jaren een langen, zeer langen
ontwikkelingsweg afgelegd, al mag deze weg achteraf gezien weinige opzienbarende
hoeken of bochten vertoonen. Na de invloeden der Quellinusschool deden zich in
steeds sterker mate die van de Bergensche schilderschool gelden; hetgeen, in
aanmerking genomen de zwaarmoedig romantischen inslag van zijn temperament,
bij dezen kunstenaar heel aannemelijk was. De kenmerkende uitdrukkingswijzen
dezer school - planmatige vormvereenvoudigingen, via Le Fauconnier op Cézanne
teruggaand, sterke licht- en donkerwerkingen, voorkeur voor een zwaar kleur- of
toongamma - men vond ze terug in Van Dobbenburgh's litho's uit de jaren ná 1920
of misschien reeds iets vroeger.
Aan een zekere technische bedrevenheid ontbrak het hem hierbij geenszins. Alle
vakkundige mogelijkheden der steenbehandeling werden om beurten of gelijktijdig
aangewend: de touche, het krijt, het inkrassen van witte lijntjes op zwart enz. en de
jonge lithograaf bereikte er reeds een groote rijkheid en levendigheid mee in het
zwart-wit zijner prenten, zij 't dan dat het spel der technische toevalligheden er zijn
aandeel aan had. Maar het tekort dezer vroege litho's was het tekort aan zoogenaamde
‘eigenheid’ in visie en uitvoering, want die beide zijn voor den kunstenaar nu eenmaal
in den grond onafscheidelijk één. Daardoor kon veel, dat volstrekt echt was in de
bedoeling onwezenlijk of declameerend schijnen, daardoor overtuigde de grootschheid
van den compositorischen greep en het orchestrale der toonschakeeringen onvoldoend.
Het volle, beweeglijke, dramatisch drukke in vele dezer toch allerminst van kwaliteiten
verstoken bladen liet in de herinnering een zekere leegte achter, gevolg van de nog
te weinig zuivere instrumenteering van het gevoels- en verbeeldingsleven.
Onwillekeurig zocht Van Dobbenburgh in dien tijd nog teveel zich zelf, terwijl het
wet is in het rijk der kunst, dat wie zijn ziel behouden wil deze eerst verliezen moet.
Dit verliezen houdt voor den tegenwoordigen kunstenaar in, ik stipte het hierboven
al aan, een aandachtig zich verdiepen in de voorhanden werkelijkheid. Er is geen
andere weg. De studie der aanschouwingswereld, rechtstreeksche bron van alle
bezieling en daadkracht voor den realist, is evenzeer onmisbaar voor den droomer,
den phantast, den romanticus of abstract gerichten stijlzoeker - al was 't enkel bij
wijze van rem en aanhoudende correctie. Want voert de objectiviteit ‘an sich’ tot de
leege onwezenlijkheid der trouwhartige photografie, de volstrekt gedachte
subjectiviteit leidt tot de niet minder leege en daarbij gevaarlijker onwezenlijkheid
van den waanzin.
Van Dobbenburgh heeft zijn tekortkomingen gauw doorzien, al waren ze dáármee
nog niet aanstonds van de baan. Het geëxalteerde vrije ‘scheppen’ uit de verbeelding
werd afgewisseld met het eenvoudige teekenen
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regelrecht naar de natuur, en dit laatste kreeg op den langen duur de overhand en
werd tot een tweede, volkomener scheppen. Maar het zou nog heel wat inspanning
vergen vóórdat de jonge dichter de nuchtere werkelijkheid voldoend in zijn macht
had om er zijn dichterlijkheid onbelemmerd en onbekommerd in uit te spreken. Zijn
groei bleek langzaam en geleidelijk, meer een steeds nader komen tot de eigenlijke
zelfverwezenlijking, dan een zoeken of onder invloeden zich wijzigen. Van bepaalde
invloeden was weinig sprake meer; ten hoogste kan men uit het werk duidelijk aflezen,
welke de grooten geweest zijn die door Van Dobbenburgh in het bijzonder werden
geëerd. En dan blijken dat, nevens Cézanne en Van Gogh - zie de Cézannistische
samenstelling van sommige stillevens en de Vincentsche sfeer in de zonnebloemen,
etc. - ook en zelfs in duidelijker mate Redon, Degouve de Nuncques en Seurat te zijn
geweest. Een blad als het hierbij weergegeven Fabriekje aan het Spaarne zal nog
dadelijk een zekere verwantschap met het werk der beide laatstgenoemden doen
voelen, maar anderzijds treffen in bijvoorbeeld die superbe litho Vogelnest
hoedanigheden, die aan geen der genoemden ook maar in de verte kunnen herinneren.
Volstrekt zelfstandig, getuigt zulk een prent niet enkel van een bewonderenswaardig
technisch kunnen, maar ook en in de eerste plaats van een teer en sterk, overtuigend
individueel sentiment, dat in deze dagen van ‘nieuwzakelijke’ vrees voor elk inniger
gevoelsleven wel dubbel opvallend mag heeten.

*)

AART VAN DOBBENBURGH: HOUTSNEDE

Zoover was de kunstenaar omstreeks de jaren '25, '26 echter niet. Zelfs in het werk
van enkele jaren later kon men nog resten aantreffen van te vlotte, te haastige
vereenvoudigingen in groote vlakken van licht en van donker; al maakten toen de
op moderne wijze pittoresk te noemen dorpsbeelden of berglandschappen in gematigd
cubistischen trant meer en meer plaats voor aanmerkelijk scherper, stiller, klaarder
gegeven wintergezichten gelijk een Dorpje in Tirol uit het jaar 1927, en al bereikte
de lithograaf zelfs in zijn prent Drie konijnen van het volgend jaar reeds een
buitengewone mate van gaafheid en volledigheid. Zonder schommelingen is het een
en ander begrijpelijkerwijze ook niet in zijn werk gegaan. Aanvankelijk leek het
trouwens een stap voor stap betreden van een nieuw terrein, met als eenig
rechtstreeksch zichtbaar resultaat misschien een schijnbaar verlies aan dramatische
bewogen*) Uit ‘Vrouwen’ door L. de Hartog-Meyjes. N.V. Uitgevers-Mij. ‘Kosmos’, Amsterdam.
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heid in veler oogen, dus een schijnbaar droger en tammer worden. Maar in waarheid
was het voor wie dieper zag, een zéér geleidelijk doordringen tot de kern der dingen,
een al beschroomder tasten naar het harteleven, een eerbiedig, bijna ongemerkt ingaan
tot het paradijselijk oord waar vorm ongeweten tot geest wordt en geest weer opnieuw
tot vorm.
‘Zien, zien, werkelijk z i e n - dat is wat allen ontbreekt. Zien en zwijgen: daarin
zouden wij tenslotte op waardige wijze redding kunnen vinden uit deze wereld.
Slechts hij, die uit zulk een zwijgen zijn stem verheft, heeft eindelijk ook het recht
om gehoord te worden’. Dit schreef Wagner in een 1883 gedateerden brief aan
Heinrich von Stein en zijn woorden konden als motto gelden voor de richting, waarin
Van Dobbenburgh zich allengs ontwikkelde. Kenmerkend voor deze evolutie is het
feit, dat het uitheemsch romantisch landschap in zijn aandacht steeds meer wijken
moest voor het stilleven en voor het portret, dit laatste inmiddels pas in den
allerlaatsten tijd. Vooreerst was 't het stilleven, waarop hij zich oefent in het zien:
het zwijgend in zich opnemend zonder direct aesthetische preoccupatie en zonder
eenig drastisch ingrijpen van de verbeelding. En hij vindt het wonder in de kleine
dagelijksche dingen, maar hij kan het vinden daar hij ze geplaatst ziet in een groot
verband, opgenomen voelt in de sfeer eener algemeene levensdynamiek. Het wordt
met andere woorden geen zelfbehaaglijk, verliefd staren naar precieuse kleinigheden
uit afweer tegen het groote, dat men niet aan kan; maar het wordt een daadkrachtig
aanvaarden der realiteit in ook haar allergewoonste aspecten. Zijn het om te beginnen
nog speciaal de groteske cactussen die hem bezig houden, of ook een hoek van een
vertrek met een hangklok en een ouderwetsche ladekast, zorgzaam gecomponeerd
en rijk aan stemming, de gegevens worden met de jaren aanhoudend soberder en
armoediger, of zoo men het wil: zakelijker!
Maar deze zaakrijke, bijna armelijke eenvoud wordt dan toch niet tot een harde,
polemische leus, wordt niet gezien en uitgebeeld met die dorre liefdeloosheid, die
tegenwoordig door sommigen als een hoogste goed schijnt nagestreefd. De ondiepe
schaal met knobbelige aardappelen gevuld; het kruimelend wit brood en het broodmes
op een gevouwen servet of verfrommelde krant; de geurende glimmende bokkingen
of ranke zwarte flesschen; een stoer breed drinkglas, een zeef of melkkan, alles blijkt
doorstroomd van een onmiskenbaar en onafwijsbaar gevoelsleven, een sentiment dat
in het werk dringt maar zich thans niet langer opdringt, dat paal en perk werd gesteld
en juist dáárom zoo zuiver tot zijn recht kon komen. De droom is aan banden gelegd,
maar niet gevloden; integendeel, hij zweeft niet langer losjes en als het ware
eigengereid over de huid der dingen, maar ligt eens voor altijd in hun binnenst wezen
verankerd. En nogmaals: het is niet de pietepeuterige droom van wie zich verheugd
blind staarde op een wereld van kleine intimiteiten. Hoevelen hebben niet het
voorbeeld gevolgd van den edelen Mankes,
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maar bij hoevelen duidde het niet op een tekort aan geest en bloed en levensdrang,
hoevaak kreeg niet die kleine en schuwe wereld van distels in gemberpotten en
schelpen naast perkamenten boeken op den duur iets bevrorens en beklemmends, ja
damesachtig futiels....
De vrees voor zulk een gang van zaken was bij Van Dobbenburgh ten eenenmale
uitgesloten: de drijvende kracht eener gezonde zinnelijkheid bleek hier te groot, de
moreele levensernst te zwaar. Over het geheel dragen deze stillevens een breed en
stoer, soms zwaarmoedig karakter. Al wat aan het salonfähige kan herinneren is er
vreemd aan, en wie kunst met schoonen schijn dooreen haalt, zal er niets van zijn
gading in vinden. Zelfs daar echter, waar het werk stroef en moeizaam aandoet, waar
donkere, boersche voorwerpen in een schijnbaar nonchalant verband bijeengebracht
werden, glanst het licht overredend zacht en mild over hun ruige oppervlakten en
bindt hen welig tezamen, het geheel bij allen eenvoud dat aanzien verleenend van
geheimzinnigen rijkdom, dat een hoofdkenmerk dezer kunst mag heeten.
Want Van Dobbenburgh's kracht ligt uitdrukkelijk in zijn c h i a r o s c u r o , dit
zoowel geestelijk als technisch gesproken. Hoewel niemand ooit meenen zal, dat in
deze grafiek lijn en compositie verwaarloosd zijn terwille van de ‘kleur’, het werk
dankt toch duidelijk zijn beteekenis aan het laatste bestanddeel. Het sterkste licht
werd hier gewonnen uit het diepste donker, en deze werkingen van zwart tot wit,
met de eindelooze geschakeerdheid der subtiele tusschentinten, houden steeds méér
in dan enkel en alleen een picturaal spel van lichten en schaduwen, drukken tevens
iets uit van een moreel menschelijken strijd tusschen op- en neergang, boosheid en
heiligheid, smart en geluk. Want het aesthetische is bij Van Dobbenburgh nooit
geheel gescheiden van het ethische en beide elementen culmineeren in een soms
magistraal toonbesef.
Maar er is een tweede factor in dit werk, waarop met eenige klem de aandacht
mag worden gevestigd, en dat is d e t e e d e r h e i d er van. Een kostbare eigenschap,
wellicht meer dan ooit in onzen tijd! Zij komt het sterkst tot uiting in verschillende
der natuur- en dieruitbeeldingen van dezen graficus, en dan stellig niet enkel in de
meer lieflijke daaronder. Ook bijvoorbeeld in zijn in 1930 gemaakte Doode Straathond
- de grimmig straffe, nagenoeg ontstellende prent werd afgebeeld in de Januari kroniek
van het jaar '31 van dit tijdschrift - was die teederheid overal aanwezig in de weergave
van het mager schonkig lijf en de stijf opgetrokken pootjes, vooral echter in den
plastisch sterk gebouwden kop, met den glazig geworden blik en den nog als hijgend
geopenden bek. Maar niet te ontkennen valt, dat het roerende, het innige,
rechtstreekscher uitdrukking vindt in de innemende prenten van het zieke Aapje
(1930) en van de beide Vogelnesten, waarvan het eerste heel eenvoudig was van
samenstel, terwijl het tweede uit 1931, hierbij afgebeeld, uitgroeide tot een rijke
veelomvattende compositie.
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Deze litho ademt zoo een ongekunstelde sfeer van natuurlijke jeugdige activiteit, is
zoo ongebroken rijk aan een pril verwachtend leven, dat zij wel aanstonds tot ieder
ontvankelijk mensch zal spreken. En hoe voortreffelijk vast geteekend - zie eens de
niet-nadrukkelijke plastiek van het rondgaand nest, waarin het gevleugelde jonge
leven veilig weggedoken ligt, zie het stevig modelé der beweeglijke, uitbottende
takken en twijgen, het rustig wijken van het voorjaarslandschap daarachter. Alles
blijkt even kundig gedaan, tegelijk zacht en pittig, tegelijk driftig en vredig. Zooveel
innerlijke argeloosheid aan een zoo kernige doelbewuste voordracht gepaard, men
komt ze in de huidige kunstwereld niet iederen dag tegen.
Maar ook hier is het geluk niet éénzijdig gegeven; ook hier schijnt het licht op het
duister gewonnen. Dit geluk kan bij Van Dobbenburgh zooveel beteekenen juist
ómdat het veroverd schijnt op een vijandig gezinde wereld; omdat het een besef van
's levens afgronden nooit geheel en al buiten sluit. Hier is de terloopsche bedreiging
voelbaar in de donkere wolken aan den hemel en in het eenigszins vlammende,
strijdlustige der omhoogstrevende takken, die bij voorbaat op afweer bedacht schijnen.
Dit is het romantische in dezen kunstenaar, maar dit verleent zijn werk dan ook in
goede oogenblikken die weligheid, die zinrijke veelomvattendheid. Het leven wordt
begrepen steeds opnieuw als een worsteling, 'n éénheid van tegenstellingen, en het
is de t o t a l i t e i t van zijn levensbesef welke deze lithograaf in ieder zijner prenten
opnieuw tracht uit te drukken. Anders gezegd, zijn liefde voor de natuur is groot
genoeg om niet kieskeurig te zijn: hij aanvaardt haar wreede en machtige accenten
evenzeer als haar sereene en teere, hij geeft ons zijn kaal kronkelende boomstronken
naast het zacht bloeiend veldboeket, zijn hondenkreng naast het vogelnest....
Maar toch lijkt mij onloochenbaar, dat Van Dobbenburgh het best op dreef komt
in gegevens van een vredigen, vertrouwelijken aard, waarin hij stil en bijna lieflijk
zijn kan op een peinzend ernstige wijze. Men denkt daarbij bijvoorbeeld aan de kleine
droomgezichten van tuinen in den winter, niet zonder een trek naar het droefgeestige,
of aan de reeds eerder genoemde litho naar een Fabriek aan 't Spaarne, waarop de
strakke schuiten gedachteloos liggen in het spiegelend water en in den weloverwogen
opbouw door middel van horizontalen en vertikalen de neiging voelbaar is tot een
boventijdelijke statigheid, een ver-af houden van elk rumoer. Of ook aan dat
wondermooie blad met sterk landelijken inslag, Boomschors geheeten, waarop de
lachende grassprieten en veldbloemen uit den grond opdwarrelen aan den voet van
een schimmelig ouden, verweerden stam. Zeker is de lithograaf sterker, volkomener
zich zelf in zulke prenten dan in zijn ongetwijfeld pakkende en heel kundige, maar
ondanks een bijna bitter realisme toch niet zoo reëel aandoende uitbeeldingen van
het moderne industrieele leven: zijn IJmuidensche hoogovens van enkele jaren
geleden; zijn meer recente, in opdracht
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van Ir. F. van Hattum vervaardigde groote prenten naar de Zuiderzeewerken, waarvan
men er een hierbij vindt afgebeeld.
Kranig in hun soort, de drie laatstbedoelde werken in het bijzonder, getuigend van
een straffe aandacht en een besef van het bevreemdend wijde en imponeerende dezer
eigenaardige half-machinale wereld - maar toch kan een blik hierna op het Meisje
met de pop ons doen beseffen wat gemist wordt in de litho der Zuiderzeewerken: de
warme en van zelf sprekende genegenheid, het rechtstreeksch contact met het
uitgebeelde in den zintuigelijken en geestelijken zin, het volstrekt ongedwongene in
zoowel visie als uitvoering. Dit portret van een dochtertje van den kunstenaar, in zijn
eenvoud zonder pretentie aan het sublieme rakend, mag inmiddels Van Dobbenburgh's
gaafst en schoonst bereiken heeten. De litho lijkt bovendien geheel nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden te openen; ten eerste, daar de graficus ermede bewijst
in staat te zijn tot een wezenlijk portret in den verdiept menschelijken zin, ten tweede
omdat hier, voor het eerst op zoo overtuigende wijze, niet het wit uit het zwart werd
gepuurd, maar omgekeerd het ongerepte blanke vlak het uitgangspunt blijkt te zijn
geweest. Het is alsof de ingetogen zedigheid en het nog onbeschrevene van het kind
hem dwong tot dit vernieuwde uitgangspunt, hem overreedde elk zwaar nadrukkelijk
accent rigoreus te vermijden.
En het essentieele in het portret is opnieuw de teederheid, de maatvolle toch
aandoenlijke teederheid. Niet fel bewogen, niet buitensporig of dweepziek; eer een
rustig zich bezinnen op wat zeer nabij is, wonderlijk vertrouwd en waar een ongeweten
bekoring van uitgaat. In de milde vertrouwde vreemdheid van uitdrukking ligt iets,
dat na een aandachtig zien niet snel vergeten zal worden - de schuchtere gratie, de
weerlooze lieftalligheid, het zoo klare en tegelijk gesluierde van de kinderziel. Hier
is alles ‘natuur’ en alles ‘droom’.
Al te onvolledig zou dit artikel zijn, wanneer niet met een enkel woord tot slot
gewezen werd op een andere zijde van Van Dobbenburgh's werkzaamheid, namelijk
op zijn straat- of winkelbiljetten, waarvan hij er den laatsten tijd verschillende maakte.
Ik noem vooral de expressieve plaat van een dooven jongen, waarin het gespannen,
of moet men schrijven òverspannen kijken van wie niet hooren kan, zoo zuiver
gevoeld en juist weergegeven werd. Meen dan ook niet, dat zulk een prent uit een
aesthetisch luchtledig ontbloeide: de kunstenaar nam eenige weken een dooven
jongen bij zich aan huis, om hem ongemerkt aanhoudend gade te slaan. Kenmerkend
is het dan echter, dat de litho tenslotte geheel uit het hoofd tot stand kwam.
Er zullen er zijn, die deze zijde van Van Dobbenburgh's talent niet sterk achten,
omdat naar hun inzien zijn affiches te weinig beantwoorden aan de decoratieve
eischen eener ‘toegepaste’ kunst. En zeker, men kan zich het een en ander veel
strenger van stijlopvatting denken, ook zonder dat daarbij
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sprake is van het bovenbedoeld ‘van buiten geleerd lesje der monumentale
vlakvulling’. Maar wat dit betreft, men kan ook Van Dobbenburgh's vrije
lithographeerkunst ànders denken; weidscher van gebaar bijv., statiger of verfijnder,
laat ik zeggen Zuidelijker, Italiaanscher van allure. Met dat al heeft men nooit het
recht, den kunstenaar voor te schrijven wat hij doen of laten moet. Hierover beslist
hij zelf; eerste en laatste eisch is daarbij slechts, dat hij verwezenlijkt wat hij te zeggen
heeft, en dat zijn bedoeling door deze verwezenlijking voor ons een edelen zin, zijn
woord een schoonen klank krijgt.
Of beantwoorden Chéret's luchtig briljante affiches of de zwaarmoedig
menschelijke, soms agressieve plakaten van Käthe Kollwitz aan den huidigen eisch
eener al dan niet vermechaniseerde styleering? Theoriën over kunst zijn nuttig en
waarschijnlijk onmisbaar, maar de beste theorie is er om zoo nu en dan terzijde te
schuiven. Ook op dit terrein heeft deze gedegen lithograaf heel wat gepresteerd en
zal men in de toekomst nog rijker en gaver uitingen van zijn hand tegemoet mogen
zien.

*)

AART VAN DOBBENBURGH: HOUTSNEDE

*) Uit ‘Vrouwen’ door L. de Hartog-Meyjes. N.V. Uitgevers-Mij. ‘Kosmos’, Amsterdam.
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Het zevenjaarlijksche openluchtspel van St. Joris en den Draak
door D.J. van der Ven
TOT de vertooningen, die aan een religieuzen ommegang of een profane kermis den
grootsten luister bijzetten, behoorde van ouds het mythologisch en folkloristisch tot
in alle details zoo merkwaardige ‘Steekspel van Sint Joris met den Draak’.
Deze dramatische handeling vinden we zoowel vereeuwigd in Pieter Brueghel's
tafereel ‘Sint Joriskermis’ als beschreven in Albrecht Dürer's Nederlandsche Reize
van 1520 en 1521. Maar sedert eeuwen vormt dit boeiende openluchtspel met de
dikwijls daarbij gelijktijdig uitgevoerde zwaarddansen geen integreerend bestanddeel
meer van onze Nederlandsche dorpskermis, die trouwens thans - geheel
vermechaniseerd - met stoom en electriciteit heel andere genoegens biedt aan moderne
kermiszwierders dan een simpele boersche vertooning van het draaksteken vermag
te geven.
In Nederland moet men de reis naar het vergeten dorpje Beesel aan de Maas er
voor over hebben om ééns in de zeven jaren getuige te kunnen zijn van Sint Joris'
strijd met het sulfer spuwende ‘grauwelycke monster’, dat uit een waterkrocht aan
de Maas zich pleegt te vertoonen, wanneer een fraai uitgedoste prinses met haar
diep-bedroefde staatsiejofferen langs de rivieroevers nadert om
....sich sonder tegenspraek
Laeten eeten van den Draeck'.

Groote reclame-biljetten, die op een fond van hatelijk geel, blauwe, roode, en groene
streepen vertoonden, welke in elkaar vervloeiend als 't ware iets van de
glans-wisselende draken-schubbenhuid reflecteerden in het plakaat, vertelden het in
iedere herberg van het land tusschen Venlo, Roermond en Weert, dat op 1 September
1919 wederom als van ouds op Kermis-Maandag zou worden gegeven:
Het Groot Historisch Openluchtspel, voorstellende
DEN KAMP VAN SINT JORIS TEGEN DEN DRAAK

of
D e R e d d i n g v a n d e ‘C o n i n c k ' s D o c h t e r ’.
Aanvang 3 uur
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Eerste Bedrijf: (Aan de Maas)
Sint Joris maekt den Draek als een lam soo taem!’
Tweede Bedrijf:
Zegevierende tocht van Sint Joris.
Derde Bedrijf: (Op het Marktplein)
Het Draaksteken.
Zeven jaren later - in 1926 - werd op een bloedrood reclame-biljet dit derde bedrijf
in zijn vier hoofd-scenes nog nader omschreven in:
a. Het steken van den Draak op den Drakensteen.
b. Het vuurspuwen door den Draak en het wegvloeien van het bloed over den
Drakensteen.
c. Het wegdragen van het kadaver door 's Konings's Lijfknechten.
d. De Koning dankt Sint Joris, dat hij het land van den Draak verlost en zijn dochter
gered heeft’.
In deze aankondiging vinden wij theatraal geannonceerd, wat door heel de bevolking
ons zingend telkens en telkens op den Drakenfeestdag verhaald wordt in de 27
coupletten van ‘Dat Liedeke van den Giftighen Draeke, soo als dat selve wordt
gezongen tot Biesle aen die Maese!’
In een uiterst naieven verhaaltrant bleef in dit wonderlijke gelegenheidslied de
legende van den drakenstrijd bewaard, die wij het eerst in de middelhoogduitsche
litteratuur aantreffen in het 3e boek van het Passionaal uit het eind der 13e eeuw,
waarvan als hoofdbron de Legenda aurea geldt. Deze onuitputtelijke bron voor
middeleeuwsche bewerkingen van oude voorchristelijke sagen-motieven werd
toegankelijk gemaakt door Jacobis de Voragine, die in 1298 als bisschop te Genua
stierf. Het omvangrijkste gedicht daarin is door Reinbot van Durne gewijd aan ‘Der
heilige Georg’. Het bevat niet minder dan 6120 versen en werd tusschen 1231 en
1253 geschreven. Litterair-historisch is het merkwaardig, dat de 27 coupletten van
het Beeselsche drakenlied in rijm volkomen dekken, wat Reinbot van Durne ons
vertelt over den heiligen Georgius als drakendooder, want niet alleen versloeg hij
‘lewen vnd bern’, maar ook ‘Trachen gros vnd lintworme’.
De St. Jorislegende zonder drakenmotief was reeds in de 6e eeuw bekend en in
de pelgrimverhalen van Theodosius, Antonius en Arculphus wordt tusschen schen
de 6e en 8ste eeuw Lydda of Diospolis genoemd als de plaats, waar St. Joris in zijn
reliquiën vereerd werd. De hoogste ouderdomsbrieven schijnt echter de St. Joriskerk
van Thessalonika te hebben, daar deze tot in de 4e eeuw terugreiken. Nu hebben de
kerkhistorici altijd met St. Joris als drakendooder groote moeilijkheden gehad. Want
waar men eenerzijds zijn leven heeft willen verleggen naar de jaren voor Constantijn
de Groote en men hem in biographieën als heilige plaatst naast Sint Basilius en St.
Gregorius, daar moet als een vaststaand feit worden aanvaard, dat de draak, die toch
in het
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St. Jorisverhaal zulk een groote rol speelt, eerst in de Legenda aurea optreedt om
zich daarna zeer snel over geheel Europa te verbreiden.
Wij lezen daarin, dat de tribuun Joris van Kappadocië bij de stad Silena in Lybië
een draak in een meer aantrof, die met zijn verpestenden adem de stad dreigde te
vergiftigen. Om het ondier op een afstand te houden, moesten de burgers iederen
dag twee schapen offeren. Toen de schapen grootendeels waren opgegeten, wees het
dobbelspel iederen dag een zoon of dochter aan, welke het droevig lot moesten
ondergaan om door het monster te worden verslonden. Eindelijk viel het lot op de
prinses, of zooals het in het Beeselsche drakenlied verteld wordt:
‘Eynd'lyck quam het lott te vallen
Buyte meningh van hun allen
Op des Conincks eenigh kindt
Op syn Dochter seer bemindt.’

Acht dagen lang weet de koning in de Legenda aurea nog zijn kind te beschermen,
maar daarna moest hij het op aandrang van zijn volk - in vorstelijke kleedij uitgedost
- weeklagend en jammerend brengen naar de plaats, waar de draak dagelijks verscheen
om zijn buit te verslinden. In het Beeselsche drakenliedje is de eisch van het volk
geformuleerd in:
‘Neen spraek jeder, ghy moet weeten
Dat van ons het meest syn geeten
Daerom moet oock u Godin
Van den Draeck gegeeten syn’.

terwijl twee coupletten het weeklagen des konings weergeven in:
Kan ick nu dan niet gewinnen?
Ach! wat sal ick dan beginnen,
Moet dan soo myn eenigh Kindt,
Worden van den Draeck verslindt.
Och! Ick hoopten in myn leven
U aan eenen Vorst te geven
Maer moet u tot mijn verlies
Geven tot een Draecken spies.’

Zoo vindt St. Joris dan de prinses bij de drakenkrocht. Zij smeekt hem te vluchten,
daar de draak anders ook hem in zijn klauwen zal grijpen. In het Beeselsche spel aan
de oevers van de traag-voorbijvlietende Maas, richt de prinses zich tot hem als volgt:
‘Jonckman, .... wilt in tyden
Doch van deze plaetse vlyden
Want terstondt sal my een Draeck
Grypen tusschen synen Kaeck’.

Maar de ‘Jonck-man St. Joris’ is niet voor niets ‘miles Christi’, des Christen
krijgsman, en onvervaard declameert hij zijn manmoedig antwoord:
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CARPACCIO ST. JORIS BESTRIJDT DEN DRAAK (VENETIË, S. GIORGIO)
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‘Juffrouw, west dogh sonder vreese
Segt my eens de rechte saeck
Wat is dit voor eenen Draeck?’,

waarop de vertwijfelde prinses handen-wringend uitleg geeft in:
Edele Jonck-man, ghy moet weten
Dat den Draeck my op sal eten
Daerom gaet doch hier van dan
Want my niemandt helpen kan’.

De onversaagde St. Joris zegt nu krijgshaftig: ‘Ik en schroom niet voor dat Beest’
en strijdlustig gaat hij voort in:
‘Laet het vyer en vlam uyt-spouwen
Wilt maer vast op my betrouwen
Ick sal 't gaen in Jesus naem
Maeken als een Lam so taem!’.

In de St. Jorislegende slaat de held, na te zijn afgestegen, eerst een kruis waarna hij
met zijn lans den draak doorboort en 's konings dochter verzoekt haar gordel om den
hals van het monster te werpen. Dit is nu zoo weerloos als een hondje - in het
Beeselsche drakenspel ‘zoo tam als een lam’, en in dezen toestand wordt het geknechte
gedrocht feestelijk naar stad of dorp geleid.
Te Beesel vormt deze triomf-rit van St. Joris het tweede bedrijf van het boersche
openluchtspel, dat echter in de scenes aan de Maas aanmerkelijk afwijkt van de
christelijke legende en allerlei elementen bevat, die op een heidenschen oorsprong
terugwijzen. Folkloristisch uiterst belangwekkend is het optreden van den ouden
visscher aan de Maasoevers en het doodsteken van den draak op den drakensteen.
Als wij den oervorm van het verhaal in de Legenda aura vervolgen, lezen wij hoe
St. Joris te Lydda den draak doodt - te Beesel gebeurt dit volkomen analoog op het
Marktplein - waarna alle burgers, wel 20.000 zich laten doopen terwijl de koning ter
eere van St. Joris en Maria een prachtige kerk bouwt. Evenals te Zavara ten Oosten
van de Jordaan, waar volgens sommigen anno 514 de eerste St. Joriskapel werd
gevonden met de inscriptie: ‘De Vergaderplaats der daemonen is verheven tot het
Huis des Heeren’, werd de kerk te Lydda een wondercultus-tempel, daar onder het
altaar een St. Jorisbron ontsprong, waarvan het water alle ziekten genas. St. Joris
zelf onttrok zich na zijn heldendaad aan alle eerbetoon en nadat hij zijn belooning
onder de armen had verdeeld, reed hij spoorslags weg van de plaats, die hij in de
diepste droefenis had aangetroffen en welke hij in de grootste vreugde achterliet.
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Wij hebben hier eerst recht gedaan aan de christelijke legende, die zich zeer snel
gedramatiseerd over heel Europa verbreidde, maar die de vraag open laat, waarom
de draak, welke toch zulk een groote rol in het leven van den heilige speelt, eerst
600 jaren optreedt na zijn legendarisch aardsch bestaan.
In Nederland vindt men de oudste aanwijzing in de Schut- en Kameraars-rekeningen
van Utrecht over het jaar 1380 en wel in de post: ‘Zinte Joriis lt., der jonfrouwen lt,.
ende de in den Draec ghinc lt,. den moelnaer lt,. ende seven spoelluden elkeen 1
minghelen’. Voor Vlaanderen komt de eerste vermelding van een processiedraak 14
jaren later te Antwerpen in 1394, te Lier in 1417, te Aalst in 1418, te Veurn in 1429,
te Oudenaerden in 1433, te Mechelen in 1436 en te Dendermonde in 1458. In
Engeland, waar naast St. George ook ‘King’, ‘Prince’ en zelfs ‘Sir’ George in
Mummer's Plays populair zijn, was in 1456 de stad Lydda reeds vermaard om haar
Jorisspel, dat evenals te Windsor, New Romney en Bassingbourne op St. Margret's
day werd opgevoerd. The Dragon is in zulke spelen dikwijls vervangen door ‘The
Turc’, ‘The Turkish Knight’ of andere tegenstanders met zwartgemaakte gezichten,
die als ‘Morenkoning’ verwant zijn aan de verschijningen in den Morrisdans. Evenals
voor Utrecht wordt het Joris-spel voor Feldkirch reeds in 1380 vermeld, terwijl de
Augsburger Martin Schüttenheim in 1473 ter eere van keizer Maximiliaan met zijn
hoogen gast, den Turkschen keizer Zuzimus schreef: ‘Ain hüpsch spil von sant Jörigen
und des Königs von libia tochter und wi si erlöst ward’.
In Frankrijk vierde bijna iedere stad zijn eigen drakenfeest met processie en
dramatische voorstellingen, waarbij ontelbare drakenheiligen een rol speelden. In
Rouen en Orleans werd de ‘Gargouille’ door St. Romanus verslagen, en te Metz was
het St. Clemens, welke de stad van het ondier bevrijdde; in Poitiers St. Ragondis, te
Parijs St. Marcel, te Bordeaux St. Martial en te Troyes St. Loup, die zich als
drakenstrijders opwierpen. Ook vrouwelijke heiligen - onder wie de Heilige Martha
en Sint Margriet - weten draken te overwinnen door ze met hun gordel of kouseband
te wurgen. Sympathieker is de Drachenfels-sage, waarin jonkvrouwelijke vroomheid
alleen reeds voldoende bleek om den draak onschadelijk te maken. In poëtischen
vorm wordt ons deze symbolische overwinning van het goede op het kwade van het
Christendom op het heidendom door August Koppisch verhaald in:
‘Du Christenjungfrau bist zu schön
drum muszt am Drachenfels Du stehn!
Der Drach'aus seiner Höhle kam:
Ein Kreuzlein von der Brust sie nahm.
Der Drach sah's - da floh er fort
und fiel zum tiefsten Höllenort.
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‘Ihr Heiden, kommt nun, Weib und Mann,
und betet den Erlöser an’.
Da bogen alle ihre Knie
die schöne Jungfrau taufte sie.

In Rusland en de Balkanlanden komt de Jorisfiguur in tal van variaties voor, die in
de Tschurile identiek zijn aan ‘der grüne Georg’ en ‘Jack in the Green’ van
West-Europeesche lentespelen terwijl de Turksche Chederles en de Muselmansche
profeet Elijah-el Khuds ons weer in het klassieke land van den klassieken
Drakendooder brengen, van Perseus, die Andromeda aan de kust van Aetiopië bevrijdt.
Piero di Cosimo heeft in zijn allerwonderlijkst schilderij, dat ik te Florence in het
Uffizi-museum nauwkeurig bestudeerde, ons als in een burlesque fantasie de
bevrijding op bijna tragi-comische wijze uitgebeeld. In een bucolische sfeer ligt er
aan de rotsige kust een stad en hoog op de heuvels minnekoozen verliefden als in
het gedroomde Arcadië. Temidden van deze romantische vredigheid staat nu de arme
Andromeda gebonden aan een afgeknotten boomstam als een wisse prooi van den
aansnuivenden zeedraak. Welk een draak! Een paskwil van een gevleugelden
loopvogel-draak, zooals de Westersche fantasie deze gefixeerd heeft in het Beeselsche
drakenmonster. Lobbesachtig schijnt de draak op Cosimo's schilderij het zich te laten
welgevallen, dat Perseus in gouden pantser en blauwen wapenrok aangevlogen door
het luchtruim zich op zijn nek-kwabben neerlaat om hem met het sikkelzwaard den
slagtanden-kop af te houwen. Klassiek-Breugheliaansch is dit draken-schilderij met
als hoofdfiguur naar Vasari's karakteristiek: ‘la piu bizarra a capricciosa orca marina’,
welke ooit een kunstenaar op het doek heeft gebracht. Maar dit verhaal leefde voort
van geslacht op geslacht aan de kusten van Joppe! Doch van Joppe uit is Lydda de
eerste groote plaats land-inwaarts en hier is de bakermat te zoeken van de St.
Jorislegende, zooals Jacobus de Voragine ons in zijn Legenda aurea vertelt en zooals
we die ééns om de zeven jaren in het boersche openluchtspel van Beesel
gedramatiseerd zien.
Zoo is de weg gewezen van den christelijken drakendooder in hetzelfde Lydda,
waar de kruisvaarders hun St. Joriskerk bouwden, naar den Phoenicischen Reseph,
identiek aan den lievelingsgod van den lateren Romeinschen tijd Horus die, - in
militaire uitrusting afgebeeld - een lans steekt in den muil van een krokodil. Naar
Oostersche begrippen kon de overwinning van het goede over het slechte niet
treffender worden verbeeld, dan in een neergeveld voorwereldlijk monster. Danst
Krisna in de Bhàgavata-purana niet op den giftigen draak gelijk Perseus op Cosimo's
schilderij bijna rhythmisch met zijn zwaard op den drakenrug balanceert? Wij lezen:
‘Toen sprong Krisna op de gezwollen nekken en begon te dansen. Zijn donkere
lotosvoeten drukkend op de kleurige koppen van het dier. De hemelsche muzikanten
en
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andere goddelijke wezens brachten hem hun hulde met muziek, bloemen en zang.
En hij danste door, onvermoeid....’ Ook Shiwa treedt in de Keyil-Purâna op als
dansende drakendooder en zoo zien we in de Oostersche oudheid reeds draaksteken
en ritueel dansen samengaan. Shiwa zegt: ‘Mijn eigenlijke gedaante is van licht en
glans. Ik ben de ziel van alles en mijn dans is de schepping, onderhouding en
vernietiging van het heelal, de omhulling van de zielen met lichamen en der zielen
bevrijding. Eindeloos en eeuwig is de dans!’
Ook en vooral in zijn betrekking tot het drakenspel, zooals dat eens in de Zuidelijke
Labyrinthen en de Noordelijke Trojaburgen ritueel werd uitgevoerd is de dans eeuwig!
Zelfs in het louter tot kermisvermaak gedegradeerde draaksteken op Brueghel's
tafereel voeren de zwaarddansers hun kunstige evoluties uit. In Engeland zijn in meer
dan één graafschap, waar ‘Christmas Mummers plays’ worden opgevoerd om naar
de woorden van een oud lied: ‘To shorten Winter's zadness’ de spelers tevens ook
dansers. Dansend komt ook King George op, het houten zwaard in de rechterhand
geheven, declameerend:
‘In comes I, King George, that man of courage bold,
With my sword so valiant by my side.
I won ten thousand crowns in gold
'Twas me that fought that fiery dragon
And brought him to his slaughter
By these means, and many things.
I won the Queen of Egypt's daughter’.

Na deze vluchtige oriënteering in het rijk der St. Jorislegenden, zien we in het naieve
boerenspel van het Beeselsche draaksteken steeds meer een laatste herinnering aan
het arische oer-drama, dat van Klein-Azië en het antieke Zuiden door geheel Europa
tot in het Germaansche Noorden en het Keltische Westen is te volgen in tal van
variaties, waarvan Ernst Krause in zijn merkwaardig boek over de Noord-Europeesche
Trojaburgen als voornaamsten noemt:
Heracles verslaat het zeemonster voor de poorten van Troja en bevrijdt Hesione.
Perseus verslaat het zeemonster en bevrijdt Andromeda.
Jason verslaat de draak, die door Medea reeds in slaap is gebracht en ontvoert
haar.
Theseus verslaat den Minotaurus in het Kretenser Labyrinth en ontvoert Ariadne.
Siegfried verslaat den draak en doet Brunhilde uit den tooverslaap ontwaken.
Ragnar Lodbrok verslaat de lintworm, die met zijn staart het huis van Thora
omslingert en bevrijdt de gevangene.
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St. Georgius verslaat in Bulgarije den draak voor de poorten van Troja en bevrijdt
des Konings dochter.
Dit zijn slechts de meest bekende drakensagen, want men zou de rij drakendooders
en jonkvrouw-bevrijders met tal van mythologische en hagiographische helden
kunnen aanvullen. Ik denk hier aan de sagen van Indra, aan Zeus en den Typhon,
aan Apollo en den python, aan Bellerophon, Kadmos, Dietrich von Bern, Beowulf
en Grendel, Sintram en Baltram, aan Gilles de Chin et le Doudou, Saint Martha et
le Tarasque en ten slotte ook aan Sint Joris ‘zoet van zeeden’ en ‘de juffrouw uit het
Beeselsche draakstekersspel’.
Ongetwijfeld zullen de kruistochten grooten invloed hebben uitgeoefend op de
verbreiding van de drakensagen uit Klein-Azië naar deze Westelijke landen, waarbij
verschillende motieven uit de antieke verhalen in de christelijke legenden werden
overgeheveld in een verheerlijking van een overwinning op het heidendom, van het
goede op het slechte, het licht op de duisternis, de dag op den nacht, de zomer op
den winter, de vruchtbaarheid op de onvruchtbaarheid. In de plaats van ethische
motieven komen nu de materieele voordeelen, welke trouwens ook in de St.
Jorislegenden allerminst zijn verwaarloosd. Wij lazen reeds hoe onder het altaar in
de St. Joriskerk te Lydda een geneeskrachtige bron ontsprong en ook in het
Bulgaarsche volkslied laat St. Joris overal waar hij voorbijwandelt als een kostelijke
gave het kristalheldere water opwellen, dat jarenlang in wel 70 bronnen door den
Trojaanschen draak was vergiftigd. Hier schemert iets van regentoover en het
vruchtbaar maken der aarde door de christelijke legende heen en wij denken hoe
Perseus in de grijze oudheid als triomfator der wintersche machten werd geëerd,
zoodat het volk van de klassieke St. Jorisstad Lydda hem offers bracht als den
Akker-Zeus als Zeus Georges! Aan een dergelijken vruchtbaarheidscultus herinnert
in het Belgisch-Brabantsche dorpje St. Joris-Winghe het gebruik om op 23 April
naar de H. Kruiskapel te trekken en er het water in den St. Jorisput te wijden. Ook
is in dit verband opmerkelijk, dat St. Joris in Brabant wordt beschouwd als de
verdrijver van den boozen onkruid-zaaier (malin semeur) en dat men bij voorkeur
op St. Joris' naamdag zaait, zooals het boeren-weerrijmpje ook zegt in:
‘St. Joris guur of goed
Wil loover om zijn hoed.

Wanneer wij thans op gildefeesten St. Joris zien rijden in een fantastisch uniform
van Romeinsch veldoverste dan dienen wij, na het bovenstaande, te bedenken, dat
zelfs de Krijgsgod Mars oorspronkelijk een god der vruchtbaarheid was, en dat wij
St. Joris folkloristisch-hagiographisch evenzeer kunnen aanvaarden als een ‘Overste
der velden’ dan als een veldoverste.
De christelijke geloofsheld St. Joris treedt daarbij naar den achtergrond om plaats
te maken voor de personificatie van de heidensche akker-godheid
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of zonneheld! En daarbij wordt tevens aannemelijk, dat juist deze figuur steeds in
de processies meetrekt, welke Godes zegen over het teveld staande gewas in
plechtigen ommegang afsmeken, gelijk voor duizenden jaren de Germanen in hun
veld-gangen de vruchtbaarheid der akkers dachten te bevorderen.
In Vlaanderen trok de draak - sulfer en vuurspuwend - steeds mede in de
ommegangen. Albrecht Dürer zag hem te Antwerpen in de processie loopen, weerloos
aan een rood zijden lint geleid door Sint Margriet. Voor Zeeuwsch-Vlaanderen
gewaagt een post van 1504 in de stadsrekening van Axel, dat men aan een man een
som gelds gaf, omdat hij een greppel met aarde had gevuld ‘daar ende drake stac’
terwijl een rekening van 1560 over de groote processie van het H. Kruis te Breda
vermeldt:
Gegeven van den Draeck te maeken: 1 gld. 2 st.
Van 't Cleet tot den Draeck: 15 st.
Voor een paar Hantschoenen voor de Maecht: 1 st. 3 oort.
St. Joris gegeven: 12 st.
Ook in Beesel's buurdorp Swalmen, waar thans nog in de kerk een schilderstuk
herinnert aan het overmeesteren van den draak, die de koningsdochter Aja wilde
verslinden, werd eertijds een draak van gevlochten ‘witsen’ (twijgen) in de processie
meegevoerd en gestoken, tot de Bisschop van Roermond dit spel in 1708 verbood.
Evenals zoovele kerkelijke verboden werkte het niet veel uit, want in 1716 riep
pastoor Dolmans de dekens van ‘de Draakschutters’ bijeen om althans te
bewerkstelligen, dat de draak niet meer op kermismaandag in de Zandstraat zou
worden gestoken of dat men met paarden daarheen rende, dan na het voorbijtrekken
der processie. Alles met de bedoeling ‘het respect voor kerkelijke feesten beter te
leeren waardeeren’.
Dit respect voor het religieus-christelijke karakter van de Sacraments-processie
werd ook in het naburige Venlo steeds bedenkelijk aangetast door het dansen der
beide reuzen Valuas en Suzanna onmiddellijk voor het baldakijn, waaronder de
priester het Allerheiligste omdroeg. Op last van den Bisschop van Roermond, die
zijn veto uitsprak over deze ‘stomme en versmadelijke statuen’ bleven zij voor het
eerst in de processie van 29 Juni 1747 weg, doch zij handhaafden zich als dansende
kermispoppen tot op den huidigen dag in wereldlijke feest-stoeten, waarin zij
meetrekken met de Venlosche tuinders, het akkerlieden-gilde een eeuwenoude maar
zeer vitale ‘schutterij’ analoog aan de broederschap der Romeinsche ‘Fratres Arvales’,
‘de Broederen der Geploegde Velden’.
De Roomsche Kerk heeft al het mogelijke beproefd om in Duitschland Sint Joris
tot volksheilige te verheffen en de herinnering aan Siegfried te doen verbleeken.
Overal, waar de Siegfried-sage gelocaliseerd was in een Paaschspel, dat zich afspeelde
op een ‘Wal’ - of Trojaburg, werden St. Joriskerken
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gebouwd en trachtte men de overwinning op den draak als de synthetische figuur
van het heidendom door den Geloofsstrijder St. Joris te verzinnebeeldigen. Doch
lang niet altijd met succes! Nog in het jaar 1878 hebben de geestelijken gepoogd het
feest van den ‘Drachenstich’ te Fürth i. W. te verhinderen omdat de ridder niet Joris,
en de geredde jonkvrouwe niet Margaretha heette.
In de Waalsche stad Mons (Bergen) wordt ieder jaar nog het vermakelijke
drakenspel van ‘Le Lumeçon’ of ‘Le Doudou’ opgevoerd, op drievuldigheids-Zondag
direct na het trekken der processie. Wanneer deze met de vermaarde ‘Car d'or’ die
getrokken door zes prachtig opgetuigde bierbrouwerspaarden den schrijn van den
Heiligen Waudru meevoert, weer de kathedraal heeft bereikt en het door de
geestelijkheid ingezette Te Deum is gevolgd door het Bergensche volkslied: ‘Le
Chant du Doudou’, begint voor het stadhuis op de Groote Markt ‘de strijd van ‘Saint
George et le Lumeçon’. Sint Joris ziet er geforceerd krijgshaftig uit. Op het hoofd
een kurassiershelm met wapperende staart; hooge glimmend gepoetste rijlaarzen
accentueeren zijn ruiterschap, een lans, een zwaard en een pistool zijn de wapens
waarmede hij het ondier te lijf zal gaan. Maar hij vertrouwt niet uitsluitend op de
kracht dezer anachronistische wapens, want hij heeft versterking gerequireerd in een
viertal ‘chinchins’, die hem een allerkoddigst geleide geven en den draak tarten. Wij
herkennen in deze karakteristieke schimmelruiters figuren van wijd-verbreide
populariteit. De Bergensche ‘chevaux godins’ zijn identiek aan de Engelsche
‘Hobby-Horses’, welke in geen ‘Mummer's play’ ontbreken naast ‘The snap-dragon’,
aan den duitschen Schimmelreiter en aan onze 's Hertogenbossche biezepeerdjes.
Hun taak te Mons wordt in ‘La Chanson Montoise’ omschreven in:
‘Les Chinchins agréables
Courent aussi dans ces lieux
Leur danse très aimable
Sait plaire à tous les yeux.
En dansant sautillent
Ils nous font crever d'rire
Dans ces lieux, tous les yeux
Vont se fixer sur eux’.

Deze stokpaardjes-ruiters uit het Draakstekersspel te Bergen zijn een laatste
herinnering aan dieren-mimicry, welke in daemonenrollen bij arische volken algemeen
toegepast werd, zooals Severianus, Maximus van Turijn, Chrysologus van Ravenna
en Caesarius van Arles in de eerste eeuwen onzer jaartelling reeds hebben aangetoond
en het nieuwe folkloristische onderzoek heeft bevestigd.
(Slot volgt)
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Herinneringen aan eenige schilders te Antwerpen
door Emmanuel de Bom
IK zal niet zwaartillend wezen.
Over eenige ‘schilders te Antwerpen’ zal ik het hier hebben, en zulks op zeer
ondiepzinnige wijze, zonder eenige theorie, zonder eenig probleem, eenvoudig
vertellen eenige herinneringen aan ontmoetingen, conterfeitselen naar het leven uit
een tijd toen een jonge generatie van schilders rond de jaren 90 zich hier baan brak.
Laat ik echter beginnen, om een van hen uit te teekenen, met een moment hier in
het Antwerpsch museum zelf, waar, in 1905, de tentoonstelling aan Hendrik de
Braekeleer werd ingericht.
Een volijverig kunstgeleerde, die nooit vergat, dat hij ook een fleurig en levensblij
dichter was, liet de wanden dezer heilige halle trillen en weergalmen van zijn
geestdriftig woord. Ik hoor die klaroenende stem van den redenaar nog. In prachtige
perioden verkondigde hij lof en prijs des eenvoudigen grooten mans. Hij zou nu ook
de techniek van H. de Braekeleer roemen, en, ten toppunt van bewondering gestegen
voor het schitterende palet van den meester, riep hij plotseling met een ongeveinsde
verbazing uit:
- ‘Maar, zeg mij, zeg mij dan toch: w á á r h e e f t d i e m a n d a t r o o d
g e h a a l d ? Wáár? wáár toch heeft hij dat gehaald?’
Het was een oratorische wending. De spreker verwachtte geenszins, dat wij,
ondanks zijn nadrukkelijk herhalend aandringen, gingen rechtstaan en zijn vraag
beantwoorden.
Want hij had zelf reeds een prachtigen volzin klaar om ‘dat rood van de Braekeleer’
naar wensch te bezingen, zóo dat wij stokstijf in de verwachting bleven van wat
komen moest.
Maar daar klonk dan ineens van achter uit de zaal een nuchter woord, dat ons
inderdaad verloste, ons ontrukte aan den ban waar des redenaars gevleugelde
welsprekendheid ons in geboeid hield. En dat woord luidde, in onvervalschte
sinjorentaal:
- ‘We l , b i j v a n R o o s e m a l e n , t i e n s ....’
Die stem, ik had ze onder duizenden herkend.... Er was iets droogkomieks, iets
nurksch, en toch iets goedmoedigs in, als van een goedgeaard en beminnelijk
philosoof.
Ik keek naar den kant van waar dat onverwachte woord had geklonken - dat
realistische, ongenadig-verlakkeratieve en toch geenszins boosaardige woord waardoor we plotseling weer op den beganen grond en tot echt Antwerpsche
zakelijkheid werden teruggevoerd. ‘B i j v a n R o o s e m a l e n , t i e n s ...’
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De geniepige onderbreking kwam van een in zich weggeknepen figuur, met blond
sprietelend baardje en haren primitief gekapt, - vurig temperament en revolutionair
als 't ware bij geboorte - toch altijd en immer een gezworen vijand van pathos was
geweest: de jonge schilder Richard Baseleer....
Aan Richard Baseleer hoorde dat flegma en die wijselijk orakelende, nuchter
constateerende stem toe, die het ons opeens onbarmhartig had doen uitproesten; want
die nuchterheid was raak geweest. Het was de eerste uiting van ‘nieuwe zakelijkheid’
- en aldus op zijn tijd een aantal jaren vooruit.
En rondom hem zaten nog eenige andere van zijn kameraden, die in de jaren 90
en daarna, een nieuwe lente en een nieuw geluid waren geweest. En die jongelui, dat
was de nieuwe generatie der schilders van toen.
En zoo moet ik verder terug naar de glorieuze dagen van de Hofstraat, daar waar
ik, reeds jaren te voren, de geestigste exemplaren van die schildersjeugd had ontmoet.
Daar, in dat cenakel, niet zoo heel ver van den Lievevrouwentoren, kwamen de
kornuiten bijeen, die onder 't bewind van Verlat - de sterke magneet, wiens geweldige
reputatie toen van heinde en verre de jeugdige penseelers naar de Scheldestad lokte
- en van zijn medewerkers hun eerste pogingen waagden op 't glibberig
artiestenbaantje - en hun eerste kattekwaad uitrichtten.
Het was een vroolijke bent; de meest brooddronken uitgelatenheid was er de
derivatief van een sterke werkdrift. De jeugdige overmoed, de baldadige oproerigheid
was enkel de terugslag van het zoeken naar een eigen weg, een bezigheid waar al de
sappen van een ontembare jeugd vanzelf bij loskwamen.
Op zichzelf was het een doodgewoon cafeetje - maar er was daar iets in de lucht,
dat jongens van twintig dronken maakte. Wat ging er toen in de wereld niet om! Er
moest natuurlijk een hoofd van Jut zijn, waarop deze jeugd zijn kracht kon beproeven.
En dat hoofd was even natuurlijk de Academie, de schoolsche tucht, en de zeurige
professors, wier namen met spot en hoon werden bejegend als iemand het aandurfde
ze uit te spreken.
Er was te Antwerpen een prettig kunstleven toen, dat zich concentreerde rond de
Als ik kan, die weldra zijn 25e tentoonstelling zou openen.
De groote man van toen was Henry Luyten, wiens kapitaal doek ‘Een Zitting van
Als ik Kan’ nog in ons museum te bewonderen is. Ik schreef in dien tijd zijn portret
als volgt: ‘Ziel en arm beide van Als ik Kan is de voorzitter Henry Luyten’, een
Noordnederlandsch Limburger, uit Roermond, die aan de Antwerpsche Academie
studeerde, ten onzent al zijn veldslagen leverde en ook zijn gulden sporen verdiende.
Een energiek karakter, onplooibaar, en toch groot van goedheid, die goedheid, welke
de sterken kenmerkt. Met de Antwerpsche atmosfeer schijnt hij eenige atomen der
Rubeniaansche kunst ingeslurpt te hebben. Zijn manmoedig optreden in alle
omstandigheden,
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waar 't gold het streven der jongeren tegen dwarsboomerij of miskenning te
verdedigen, anderzijds zijn uitnemende, door allen onverdeeld bewonderde gaven,
wezen hem aan als de onbetwiste leider van dit kleine, vrij woelige gemeenebestje,
waarin hij wat van zijn hartstocht blies, dat hij in stonden van ontmoediging door
zijn veerkracht staande hield, dat hij, ook in dit oogenblik van triomf, door zijn
werken 't meest verheerlijkt.
Luyten is een mâle. De ruwe, dierlijke kracht juicht in vreugdige tonen uit al zijn
doeken. Forsch grijpt hij in de realiteit. Geen zweem van ziekelijkheid. 't Rijk der
droomen is voor hem gesloten: het mystieke en suggestieve der fin de
siècle-kunstenaars is hem bloedvreemd. Ontleden doet hij zoomin als droomen. Hij
is een ruw natuurkind, met aangeboren gaven. Een verzorgde schoolsche opleiding,
aanhoudend nadenken hebben zijn ziel niet tot aristocratische verfijning geslepen.
Een Titanenarm is de zijne; hij z i e t meer dan hij v o e l t of d e n k t . Hij is een
primitieve, die nooit iets met psychologie te maken heeft gehad. Werken als die van
Montald of Frédéric zou hij niet bij machte zijn te scheppen. Veelzijdig noch diep
is zijn kunst, uit al zijn werken spreekt trotsch de ongebreidelde macht van den ‘poot’;
tot in zijn landschappen toe, zoo waar in 't wazige dier impressie, ligt die
mannelijkheid.
‘Zie-je, dat bennen allemaal knaleffecten’, zei een Hollander, toen hij sommige
stukken van Luyten zag. Dat schijnt mij oppervlakkig geoordeeld. Ruw, krachtig is
het temperament van den artiest; bombastig, valsch nooit.
Was er niet zulk een ‘sterke’ noodig om het zwakke kind, dat ‘als ik kan’ stamelde,
door 't leven te leiden en het met zijn krachtdadigheid te omgorden tegen elken
aanval?
Luyten is tegelijk de veldheer, de man der voorwacht en de geschiedschrijver van
Als ik kan.
Wat hij als aanvoerder waard is bleek reeds eenigszins, meen ik, uit 't voorgaande.
Dat hij de eerste in 't gelid staat, als een simpel soldaat, is ontegenzeggelijk. Hij
kán 't meeste. Er is een adem van de grooten in zijn werk, zooals bij geen der anderen.
Hij denkt en durft ongewone dingen. Poogde hij niet in zijn jongste groote werk
‘Struggle for life’ in één enkele pagina de sociale vraag, die Sphinx van onzen tijd,
te belichamen, te synthetiseeren? 't Idee alleen reeds teekent den durver, den moedige.
De eerste van allen, ja, want geen als hij heeft getoond, met de grootsten dien
onweerstaanbaren drang gemeen te hebben, nooit op de plaats te blijven staan, steeds
te bewegen, steeds te streven naar beter, naar hooger, excelsior! Om hiervan overtuigd
te wezen beschouwe men zijn werken in hun ontwikkeling naar tijdsorde. Men zal
er uit kunnen opmaken, dat Luyten steeds vóór zich uit zijn weg ópgegaan is, met
energie en overtuiging. Eenmaal tot daar geraakt, heeft hij niet meer gewankeld, en,
in zijn evolutie naar wat hij 't
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waarste en 't beste acht, is hij nooit op zijn schreden teruggekeerd. Nooit, wat hem
ook in den weg gelegd werd, week hij een haarbreed af van de door hem, bewust of
onbewust, getrokken gedragslijn.’
Misschien hoort u in dit wat gezwollen jongelingsproza toch iets als 't klaroenen
van jeugdige revolutionairen die de straat veroveren? En die bralle taal, die
voorjaars-opwinding, zou ik 't nu noemen, gaf blijkbaar wel den adequaten klank
weer van 't rumoerig uitbundig kunstleven dat in dien tijd de jonge Antwerpsche
aankomelingen 't bloed naar 't hoofd, en solaas in de jongensziel joeg!
Ziehier hoe de fraaie groep der Als ik kanners, een werk dat, door de tijden heen,
in zijn bonkige kracht en kranige degelijkheid van bouw en lijn en zwaren toon,
(waar als 't ware de donkere epiek van een Courbet u uit tegen klinkt) mij blijft
bekoren, toen ter tijde door een enthousiasten aankomenden scribent werd
gewaardeerd. ‘Men bewondere toch, zeide ik, den breeden zwaai, samen met het
treffen, juist ter snede, van 't karakter der geconterfeiten.’
‘Wie,’ (ging het voort) ‘die den geportretteerde kent, of over hem vaak door hun
intiemen hoorde vertellen, vat bijv. niet dadelijk het dwepende van den vinnigen,
opgewonden Louis Brunin, met zijn overspannen gebaren? Recht over hem zit Henry
van de Velde, zijn ongenadige tegenstrever, die, met zijn bekende scherpte discussieert
en, met een zekere hooghartigheid, zich zelfs niet gewaardigt naar hem op te zien.
Tusschen beide de goelijke figuur van den zachtzinnigen, krullebolligen Henry Rul,
die hen tot minnelijke overeenkomst, vreedzaam overleg schijnt te willen aanmanen.
In den hoek rechts, stilletjes, slim toeluisterend, 't intelligente en gedistingeerde figuur
van Charles Mertens, vosachtig in zich weggeknepen, een fijn sigaretje in de hand.
Achter hem, tusschen twee minder scherp afgeteekende kunstbroeders, het droge
sceptieke gezicht van Gorge. Rechts naast van de Velde, Albracht, lui uitgestrekt,
den elleboog nonchalant op de tafel, slordig in zijn overjas gedraaid. Hanno, kwaad,
maar ijverig, symbool van een secretaris. Rosier, een heel burgerlijke dikke vent.
Links Prosper de Wit, met een schalksch lachje luisterend naar de hevige discussie
der twee uitersten (Brunin en Van de Velde). Van Beurden, de beeldhouwer,
sculpturaal, in standbeeld-houding, als een priester, zalvend, met denkend hoofd en
hand op de borst. Eenige goede figuren van lui die weinig verricht hebben, ter
uitzondering van 't flauwlachende grove gezicht van Chappel (den visch-schilder)
en 't zoetsappige van Boland (die honden conterfeitte). En heelemaal in 't hoekje, de
oppervlakte van nauw een vierkanten decimeter, kijkt, over den schouder van een
der medeleden, 't hoofd van den schilder zelf, de Rubenskop - Rubens in zijn jeugd
- van Rik Luyten.’
Ik geloof niet, dat ik veel zal hoeven terug te nemen van de blijde bewondering
waar de 22-jarige pennevoerder zich toe liet verleiden door dit kranig
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werk, dat een onverwoestbare historische waarde behoudt naast zijn beteekenis als
karaktervol tijdsbeeld van een kunstenaarsgeslacht.
***
Ik vernoemde zooeven C h a r l e s M e r t e n s . Ook naar hem keken de jongeren
uit de Hofstraat op als tot een der onbetwiste meesters, een dier onbegrijpelijk
bevoorrechten, subtiel en scherpzinnig waarnemer en voeler, een van wien steeds de
verrassing van een nieuwe evolutie te wachten was.
Hoe hij eruit zag, moest ik natuurlijk voor later dagen vastleggen:
‘Zijn persoon? Een Cherubins kopje, met om zijn blonde snorretje een sceptiek
krulletje. Wie hem nauwkeurig, ongemerkt beschouwt, ziet hem nog al eens de
oogwimpers samentrekken, als een die scherp en juist opnemen wil. Minutieus ook,
maar niet kwastig, tot het uiterste in zijn opschik, nooit een vlekje of een kreukje in
zijn mooiheid; een karaktertrek, die uit de werken zijner tweede manier ook spreekt.
Praat zelden en ongaarne luidruchtig over zijn kunst. Is van oordeel, dat 't beter is te
werken dan er over te redeneeren. Houdt zich over 't algemeen een beetje achterbaks.
Een fijnproevertje in vele zoete dingen....’
Drie etappen zijn in zijn kunstenaarscarrière te onderscheiden. In de eerste periode
verkeerde hij eenigszins onder den invloed van den meester Henri de Braekeleer....
Maar geen slaafsch discipel was Mertens. Hij wrocht kleine binnen-tooneeltjes, die
wonderen zijn van intiem leven. Maar het heldere licht was nog vreemd aan dit
tijdvak. Een van zijn kenmerken was: de fijne geest en humor der waargenomen
dingen. Zijn kunst is trouwens steeds voornaam. De beeltenis van zijn moeder is
daarvan een ongeëvenaard voorbeeld. Even kwam de overgang naar het luminisme.
Een Vlaamsche Herberg: de Fransche pers vond geen woorden genoeg om het te
prijzen op de tentoonstelling te Parijs. Eindelijk kwam de heerlijke verrassing van
zijn mooi zonnig doek de Eerste Lezing. En ik jubelde: ‘De jongeren waren verrukt,
den gewetensvollen, reeds beroemden Mertens ‘in hun gelederen’ te krijgen. En
vrees, dat een oorspronkelijke als hij zich ooit aan een partij zou vastkleven of in
een systeem zou blijven ankeren hoeft bij niemand op te rijzen. Zekere dagbladpers
keurde zijn eerste schrede op de nieuwe baan af. Mertens, die niet door ijdel
geschreeuw, maar door ernstige studie en uit heilige overtuiging zijn beslisten stap
naar de school van 't licht gewend had, bleef er, hoogmoedig, ongevoelig aan. Ook
de loftuitingen der jongeren lieten hem tamelijk koel. Hij weet zeer wel wat hij doet,
en ziet zijn eigen onvolkomenheden.
In het werk zijner derde manier, bewijst Mertens een open oog voor 't stralende
zilveren zonlicht te bezitten. Warmte zijpelt uit zijn doek: er zingt een levendig lied
van vreugde uit. Men tast, ademt de lucht, die de schaduwen der voorwerpen blauwig
kleurt.
Nadien keerde Mertens nooit weer tot zijn ietwat minutieuzen, Meissonnier-
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achtigen verhaaltrant van kleine anekdoten terug. Eigenlijk was het het traditioneele
genre-tableautje geweest, met geest herpakt. Voortaan werd hij, in één woord gezegd,
een onrustig en onverwacht zwerver langs diverse en andersoortige paden. Mertens'
verdere carrière bewees, dat hij steeds een rasschilder was, een ongehoord behendig
teekenaar, een scherpzinnig portrettist, van wien men altijd iets doorwrochts, iets
solieds, iets opmerkelijks mocht verwachten. Maar zijn onrust - verontrustte. Hij
draalde nooit lang bij een bereikt standpunt. En telkens weer trof dit ééne tragische:
hoe, bij een machtig aangeboren talent, hem in den grond wellicht de diepe
oorspronkelijkheid ontbrak.
Hij kon geweldig onder invloeden geraken. De Engelschen - Lavery, Guthrie met
name - hielden hem een tijd lang in hun ban. Uit dien tijd dagteekenen portretten
met doffe baksteenroode vlakken, en zijn figuren hadden iets angstig-zwijgends over
zich.
Hij was ook zelf een problematische natuur, fijn, zwierig, maar ietwat heimelijk,
die zich zelden anders dan met een kort sarcastisch lachje uitliet. Hij kon urenlang
in tentoonstellingen ronddwalen voor een of ander buitenlandsch meester die hem
biologeerde. En dan kreeg men van die suggestie in zijn volgende evolutie - iedere
tentoonstelling gaf een anderen kijk op hem - de sporen te merken. Nooit was de
aanpassing brutaal of grof en machteloos. Maar men speurde erin de eeuwige onrust.
Mij staat nog goed voor een serie binnengezichten van Vlaamsche estaminets,
onder ander een met een soort Dostojefskifiguur: een stumperig philosofeerende
dronkaard, tegen een zwaar gesmeerden bruinrooden achtergrond. Het was zoodanig
verschillend van zijn vorig werk, dat men zich onwillekeurig afvroeg: wie heeft hem
hiertoe gebracht? Mertens moet lang zoo'n eenzelvig prakkezeerenden stumperd
hebben bestudeerd om hem zoo grondig gevat te hebben.
Dan schilderde hij plotseling weer elegante figuren, gestyleerde mantel-plooien
van salondames, zooals Engelsche praeraphaelieten er wel afbeelden.
Dan weer gaf hij ruime en breede Schelde-zichten, sappig, joviaal, Vlaamschluchtig
en optimistisch, met blijde verfstreken, wolkenmassa's, bootsgezellen, straf geteekende
visscherstypen tegen 't blauwe water.
Een begenadigd artiest, die 't schilderen in 't bloed had - zoo dachten over hem
zijn kameraden. Hij miste wellicht alleen de sterke lijn, de ‘groote eenzijdigheid’ die
de hevig ontroerende werken schept.
Talent had Charles Mertens voor zeven. Zijn Zeeuwsche periode, met de
zwijghuizen van boeren, en hun soms hevige, soms doffe kleuren, met hun
raadselachtige, soms asymetrische figuren, die hij met een ongeëvenaard geduld in
al hun provinciale eigenaardigheid uitvorschte en naspeurde, getuigt misschien het
best van zijn fijn sensitief coloristisch en karakteriseerend vermogen.
***
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Daar was een derde figuur, die ons allen diep aansprak en onze genegen bewondering
verwekte. Het was Evert Larock, die, volgens mij, een der zuiverste glories onder
de Vlaamsche schilders uit de 2de helft der vorige eeuw is geworden. Helaas, ons
veel te vroeg ontrukt, deze geniaal-begaafde: op 36 jaren reeds, in 1901, door de
tuberculose weggemaaid.
‘Onthoud den naam van Evert Larock, schreef ik in 1891, toen ik voor de eerste
maal in de gedenkwaardige 25e tentoonstelling van Als ik kan zijn werk te zien kreeg.
‘Klinkt in die welluidende en toch kernachtige klanken niet de profetie van een
toekomstigen roem? Hij is de jongste van de drie, wellicht de jongste van al de
tentoonstellers - misschien de g r o o t s t e .
‘Persoonlijk ken ik hem niet,’ ging het verder. ‘Wel heb ik op het wandelterras
aan de Schelde - bij een dier heerlijke zonsondergangen in den Polder, die de artiesten
naar den stroom lokken - vaak zijn interessant kunstenaarsprofiel opgemerkt, tusschen
de nogal burgerlijke gezichten van eenige jonge schilders. Steeds trof me die slanke
gestalte, dat hoofd als van een Christus, bleek en wat lijdend, met zwarte oogen vol
vuur, heel zijn ziel flonkerend in die oogen. Altijd betooverde mij dat aanschijn vol
personaliteit, met niets van 't banale van den gerateerden artist. Boven zijn nerveus
aangezicht, onder den vilten hoed uit, zwiert het weelderige haar, vrij wassend, een
klein beetje romantisch, indien ge wilt.... Spreken hoorde ik hem nooit. Misschien
brengt hij me later een ontgoocheling, maar ik geloof eerder het tegendeel. 't Moet
edel en in-schoon zijn wat die jonge man zegt en doet. Daarvoor is zijn werk te edel
en te schoon....’
Wij staken het waarachtig onder stoelen noch banken, in die uitbundige jeugdjaren,
als we iemand iets vriendelijks - en, als 't moest zijn, helaas! - ook het tegendeel
hadden te zeggen.
Het is misschien het voorrecht van de nietberekenende, zich zonder achterdocht
noch bijgedachte, direkt gevende jeugd. Een ziekte, waar sommigen maar al te snel
van genezen....
Larock's werk was de groote openbaring in 1891. Hij was de Als-ik-kanner, die 't
meest ziel wist uit te spreken daarin. Hij had er portretten, als dat van zijn vriend
Muller, dat van zijn zuster, waar ik, bij de teere en toch sterke kleurenbehandeling,
vooral het sterke uitdrukkingsvermogen van waardeerde. ‘Zijn temperament is dat
van een delicate; zijn ziel is een ragfijn weefsel,’ - en ik dacht erbij aan Louis
Couperus, den subtielen psycholoog - ‘Met vrouwenoog ziet hij, en voert uit met
mannenhand. Zijn kunstenaarsoog en zijn gemoed beide worden door de poëzie der
dingen en der menschen innig ontroerd.... Eigenlijke onderwerpen behandelt hij niet.
Zijn impressies zijn teedere feesten voor het oog. Blauwige nevels doezelen weg op
een achtergrond van afgestompte boomen. Kinderen, met hoofden door een fijn
tongetje zon gelikt, spelen naast de vaart, liggen in 't gras. Wat een lucht en leven,
wat een jeugd en frischheid in dat alles.’
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Toen ik zoo geestdriftig Larock bejubelde in de Vlaamsche School was hij op zijn
dorp te Capellen op den Bosch bij Mechelen door zware onmeedoogende slepende
ziekte aan zijn huis gekluisterd. Hij was voortdurend onder doktershanden en het
was verdrietig, dat wij hem in ons gezellig clubje, waar allen hem hoogelijk
respecteerden, moesten missen. Mij schreef hij af en toe van die kostelijke
rapins-krabbeltjes, in onschoolsch Vlaamsch, gebrekkig, mankend, maar zoo futtig
en zoo sympathiek los en openhartig.
Het was - geenszins op de wijze van den Zieken Jongeling - de met humor geuite
wrevel om die weerspannige ribbenkast. ‘Ik ben hier bezig, jongen, met mijn donder
in te volgen, te koesteren lijk een ouw beggijn; ik hoop wel van binnen eenige dagen
terug aan 't werk te gaan....’ En ander maal erg gedrukt: ‘Onmogelijk tegenwoordig
iets met aandacht te doen. 'k Weet verd... niet waar 't bitje verstand henen is. 't Komt
geloof ik, dat 'k niet werken mag. Enfin kan niet uitleggen wat 'k heb, geëxalteerd
nerveus - 'k ben beg... bang da'k zal gaan zot worden. 'k Zal misschien wel beteren
met het weder... Het gaat tamelijk wel met mijn ribbekas, indien 't maar voort wil.
'k Heb weer van Koch gehoord. Als de lichtstraal maar niet uitgaat, lijk over 2 jaar
die fameuse jet électrique....’En nog eens: ‘Als het God belieft zal ik bij de eerste lentedagen ook wel iets gedaan
krijgen: de stukken staan juist gepointeerd - lijk de artilleurs hier zeggen - verders
ben ik nevens mijn kot aan een interieur bezig.... 'k Heb hier een (h)eerlijke vonst
gedaan... ik ga met de gauwte naar mijn gevonden hoekje noch eens kijken daar zit
genoeg in voor heel de zomer te vroeten. Als ik zoo iets vind dat me interesseert heb
ik er gewoonlijk ineens niet genoeg van.’
***
Dat waren drie kerels, waar ze allen naar opzagen. Er waren natuurlijk de ouderen:
Henri de Braekeleer, de groote onbegrepene, die juist in die dagen wederom ontdekt
werd en van 't zonnetje-der-dooden, de posthume glorie, mocht genieten; er was de
meester Door Verstraete, die kostelijke geestige man, die de jongelui zoo hartelijk
wist aan te moedigen - dat weten Baseleer, Hageman en de anderen nog wel! - er
waren de verre goden, die troonden te Brussel in de V i n g t , in l' E s s o r - en er
waren.... de ouwe paaien, die bevochten moesten worden, de doctrinaire academici,
die van deze stad de ‘nécropole des arts’ maakten (volgens ons) en wier rijk bij
voorkeur gevestigd was in de sedertdien gelukkig wel erg opgefrischte Cercle
artistique....
Daar zaten ze dan, sommigen ieder avond, anderen alleen Zaterdags, in den gelen
schijn van 't gaslicht, knus onder elkaar, de gezellen waaronder ik al dadelijk
onderscheid: Richard Baseleer, Fik Hageman, Francis Nijs, Louis de Pooter, Arthur
Briët, Antoon van Welie, Karel Theunissen, Gerard van
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der Heyden, een poos ook Frans en Herman Deutmann, en die zoo zonderlinge
problematische figuur van den aarts-Grübler Ferdinand Muller. En ik was, met mijn
literatuur en mijn honger en dorst naar avontuur en schoonheid, op een schoonen
dag, denkelijk door Baseleer geloodst, daarbinnen beland. Het was een grandioze
tijd van worden, omwentelen en ontkiemen. De Hollander Toon van Welie las er
dweepend voor uit den Nieuwe Gids, van dien subliemen Gorter, wit wit wit, en
ik stik
in dit krankzinnig lichte deftige oogenblik,

of dweepend uit van Eeden, met de oogen ten hemel:
O mocht ik bouwen om uw lieve ziel
Mijn schat!voor altijd een hoog huis van vrede.

en van Willem Kloos het bliksemende woord:
I k b e n e e n g o d i n 't d i e p s t v a n m i j n g e d a c h t e n ...

en die geweldige van Deyssel, die jonge Thijm, waarover hij in zijn schilderachtige
taal naïef schreef: ‘Kerel, volgens mijne zienswijze worden er geen zoo'n zienswijzen
neergeschreven als die jonge Thijm dat kan. 't Is om van omver te vallen.’ En van
Welie's eigenaardige benamingen als ‘fondanttoontjes’ en zijn precieus tasten naar
de ‘essencie der dingen’! Deze, later in ietwat modieus-aangelegde kringen, hoog in
aanzien geklommen portrettist van monarken, pauzen, markiezen, Joodsche bankiers
en geniale artiesten was toen een wit-bleeke, groote jongen, zacht van aangezicht,
maar met een geweldig stormende snor, waaronder een precieus hoog geluid zijn
eeuwig lyrische verrukkingen uitzong....
Gerard van der Heyden, de Noordbrabander, was de leuke, pittige, moppige
Katholieke Hollandsche jongen, die een Schiedam luimig tot een ‘eau-fortje’
omdoopte, die kostelijk-grappige krabbeltjes kon maken, naar de twee sierlijke
dochters des huizes, steeds door aller vereerende blikken omstuwd.
Karel Theunissen, de Limburger, lag altijd over minstens drie stoelen tegelijk, met
de beenen in zig-zag-vorm, en met een hoofd als van een mijnwerker van Constantin
Meunier. Hij sprak in monosyllaben, en scheen zich steeds achter 't woord ‘verdomd
aardig’ - of - ‘arg leuk is dat’ te verduiken, als hij uit den hoek moest komen.
Tegen 10 uur 's avonds kwam daar doorgaans een ronde joviale kerel
binnengedonderd, het hoofd met een vlokkigen gouden lokkennimbus omkranst: de
in Insulinde spontaan-geborene Arthur Briët. Zijn rijp-blonde haren krullend van
onder zijn duffelsche pet, een hand in zijn broekzak, een Goudsch pijpke tusschen
de tanden en steeds dezelfde goeiekerelstrek op 't gezicht. De hupsche Hebe dezer
taveerne bracht hem zijn reusachtige pint,
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waar anderhalve flesch bier in kon. ‘Dat leuves is verdomd goed’, heette het dan.
Briët deed uitwendig erg druk, maar in den grond was hij een gekwelde, een
onrustige, die met al dat modern theoretiseeren van Van Welie en consorten niet
goed over de baan kon, en liefst, uit balsturigheid, klassieke of academische
grootheden tegen de jongere beeldenstormers met veel lawaai verdedigde. Voor
Verlat brak hij menige geweldige lans.... Niet zelden is de politie komen waarschuwen,
dat de nachtrust der geburen door al die nonsens liefst niet werd gestoord.... Briët
eindigde het debat met het, door allen mede in koor aangeheven refrein:
‘wij zijn de jury,
de jury die het weet!’

Francis Nijs - mooie, charmante jongen, gitzwart baardje als een Fransch tenor, zwart
blauw glimmend haar, à la capoul gekapt - de exotieke - vol calembours, dweepend
met Japansche kunst. Altijd een groote chrysantheem in 't knoopsgat, decoratief,
luminist, een beetje zoetelijk en allerlei modes naloopend - maar wat een hartelijk
fijne jongen, ook alweer zoo spoedig van ons weggerukt.
Dan: Richard Baseleer. - Wie zal ooit beschrijven wat een vruchtbare en diep
ingrijpende invloed van hem in ons Antwerpsch kunstleven is uitgegaan! In dien tijd
was hij ‘het zwarte beest’ van de journalistieke recensenten: wanneer beleven we
nog eens 't geluk zijn Baders en zijn Idioot, die twee phenomenale doeken, waar hij
in Als ik kan mee voor den dag kwam, - ware juichende synfonieën in het blauwste
blauw - weer te zien? En hoe heeft hij ten slotte niet alle verwachtingen, die zijn
vrienden op hem bouwden prachtig verwezenlijkt! Waar de groote Frans Hens - diens
ware grootheid zien nog niet velen! - de Schelde vooral mysterieus ziet, schouwt
Baseleer die meer gul en open door wolken en lichtval breed dramatisch uitgespreid.
Bij Hens, den oudere, teerder schakeeringen, broeiender tonen, dieper doorwrocht
en met meer innigheid doorvoeld werk. Baseleer, groot en heftig, en
wonder-eenvoudig, wel wat héél-eenvoudig soms; hij kan met lucht en water alles
zeggen wat hij te zeggen heeft; maar hij voegt er van zich zelf niet altijd veel aan
toe, behalve een frischheid en een openlucht-gulheid die onmiddellijk imponeeren.
Men asemt breed vóór de waterplassen en de hemelen van Baseleer....
.... Wat een afstand sedert den fameuzen feestavond van Als ik kan, waar de heele
ploeg op een onvergetelijk banket zich aan welsprekendheid te buiten ging. Ik zie
nog de affiche van Luyten op alle stadsmuren: een jonge naakte maagd, de jonge
kunst, haar boeien verbrekend. Ik herinner me nog hoe na het banket allen in den
Cirkschouwburg, in de Jezusstraat, belandden, waar zij, in hun brooddronkenheid,
weldra luidop van gedachten wisselden
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met de acteurs op het tooneel. En later, hoe ieder van hen een der aldaar optredende
tooneelmenschen heeft geconterfeit. Daar was Julia Cuypers, die Luyten voor zijn
rekening had genomen; Frans van Doeselaer, door Prosper de Wit; Prosper de Wit
als Louis XI, door Charles Mertens; een meesterstuk; en nooit vooral vergeet ik den
schellen Masaniello-Ruysbroeck van Richard Baseleer, dien hij met wijdgeopende
beenen neerplantte tegen een felle Napelsche lucht, met den Vesuvius ontploffende
tusschen zijn beide beenen!
En daar duikt weer op de mopperende Schopenhaueriaan Ferdinand Muller: ziehier
een verschijning, waardig om door een Balzac beschreven te worden. Hij was van
over de Duitsche grens, had zich te Dusseldorf met allerlei schoolsche principes laten
volstoppen, en kwam nu te Antwerpen zijn tijdgenooten verbazen door een stel
paradoxale beweringen in een eigenaardig gekleurd Duitsch-Vlaamsch, alles gesteund
door een talent dat onmiskenbaar, maar zeldzaam was. Deze jongen, wiens
doggen-gezicht iets van de kleur van een lichte sigaar had, met daarin sterk en vinnig
een paar bruine oogen, en verder steeds in dat hoofd de dikke Tinchant, had een paar
koppen geschilderd, studies waar Hageman van getuigde, dat die ‘haast zoo sterk
waren als een Jordaens....’ maar, op zekeren dag, had hij 't plan opgevat van een
groot doek ‘St. Jan, die de liefde predikt’, en dat doek werd zijn ongeluk. Hij heeft
er jaren, tientallen van jaren, onverdroten en wanhopig aan gewerkt, telkens
wegkrabbelend, wat hem niet meer beviel, dan weer uitwisschend al zijn personages
verplaatsend, dan weer aan het doek een stuk aannaaiend... Hij deed álle experimenten
op dit ééne doek. Het werd zóó erg, dat het doek ten slotte geheel verdund was,
zoodat, op zekeren dag, zijn vrienden bemerkten, toen hij hun zijn werk toelichtte,
dat er op 't schilderij h e e l e m a a l n i e t s m e e r te zien was... St. Jan leefde nog
enkel in zijn verbeelding... L e c h e z d ' o e u v r e i n c o n n u ....
Met Victor Hageman had ik de hartelijkste vriendschap gesloten - hij vertelde van
Vincent van Gogh, dien hij op de Academie had gekend: die werd door de professors
als een sukkelaar telkens naar een lager klas gestuurd. ‘Vincent van Gogh had immers
een eigen kijk op alles. Moest hij de Venus van Milo nateekenen, dan hield hij
mondicus staande, dat ‘die vrouw mot heupe hebbe!’ en hij gaf haar heupen van
komsa. En hij belandde ten slotte, steeds even gedwee en leerzaam, in de klas van
neuzen en ooren.... De groote Van Gogh, van later!
In dien tijd was Hageman letterlijk vervolgd door zijn idee om den ‘man in de
zandkar’ te maken, dien hij dagelijks ontmoette op zijn weg naar 't atelier en zijn
armzaligen roep door de straat hoorde uitgillen.
Later had hij te Antwerpen geen andere sympathieën dan Hindoes, landverhuizers
en Joden. De zelfkant van het Antwerpsche leven lokte Hageman, die zelf een
uitzonderingsnatuur is, aan. Onder Antwerpenaars voelde hij zich vaak als de vreemde
plant. Merkt men van die vreemdheid (zijn vader
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was van Dordrecht, zijn moeder uit den Elzas) niet iets aan zijn werk, aan de niet
gewone, somber-rijk getaande tonen-gamma van zijn palet, waar bij voorkeur
smaragdgroenen en kobaltblauwen en kleuren als van oude sjaals en sjerpen op
terugkomen?
Eerst waren het zijn landverhuizers, de havelooze grauwe Barbaren uit het Oosten,
trappelend op hun zware laarzen over hobbelige straatsteenen, vee voortgejaagd van
station naar overzeesche boot, beladen als ossen met allerhande sjofel huisraad en
povere bagage. Wreede gezichten veelal van naarste menschen-ellende. Die stoere
of hijgende menschenkinderen, met hun door 't lijden geteekende, door wilskracht
soms ook geharde wezens, zijn vaak van onzeglijke grootheid en van aangrijpende
ontroeringsmacht in hun armzalige plunje, waar de regens alle frischheid van taanden,
maar de primitiefste ambachtskunst dikwijls de eenvoudigst-sprekende lijnen aan
gaf.
Later wendde Hageman zich tot het volkje der Indische matrozen, de Hindoes, de
lascars, met hun ranke, soepele, toch krachtige lijnen, gehuld in hevig gekleurde
broeken en vestjes. Olijf- of bronskleurige mannetjes, die, onhoorbaar, zwijgzaam
over de reeling van 't groote schip klimmen, afdalen aan wal, en, door de aangapende
jongens dikwijls met schimpschoten achtervolgd, hun tochten door het havenkwartier
beginnen. Zij gaan niet, loopen niet, slingeren niet; zij glijden, sluipen langshenen
de huizen, zonder gerucht, voorzichtig op hun kleine voeten, in witte sokken, of
fijn-blauwe of goudgele muiltjes, hun broeken zijn van flodderend dun goed, hevig
blauw, indigo, of mauve, of purper. Die rilde vreemde wezens kijken schichtig uit
hun strakke glimmende oogen.... zij loopen achter elkaar, door het Schipperskwartier,
langs de toonramen der winkels waar allerlei kleurigs te koop ligt. .... Hageman heeft
ze gezien: in hun schoonheid, voor altijd.
De psychologie der Joden heeft Hageman ook geweldig geïnteresseerd: hij heeft
met machtig uitbeeldingsvermogen van het oude volk een groot beeld gemaakt.
Wat is uit Hageman geworden, sedert hij onze stad heeft verlaten voor den omtrek
der Brabantsche hoofdstad? Een prachtig sterke kunstenaarsnatuur is hij ongetwijfeld
nog steeds; maar zijn blijvend werk ontstond hier te Antwerpen. Komt hij hier nog
eens terug?
En zóó heb ik dan - een greep doende in nooit uit te wisschen herinneringen uit een
tijd, toen de wereld ook bewogen, maar vergeleken bij dezen katastrofalen tijd, rustig
en evenwichtig was - in gemoede verteld van eenige schilders te Antwerpen die ik
heb gekend en van wie ik heb gehouden.
Ik wil eindigen met een enkel mooi moment te memoreeren, dat ik met twee van
de genoemde kunstmakkers mocht beleven. Wij wandelden, Baseleer, Hageman en
ik, op een Zondagnamiddag op aan den overkant der Schelde langs den dijk naar
Burcht.
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De zon ging grandioos onder over 't weidsche land van Waas, de welen1) lagen er
gouden te glimmen, in die heerlijkheid. Wij stonden geslagen.
En zie, daar merkten opeens, dat een heel eind verder, door den aanduisterenden
avond wat verdoezeld, drie andere mannen, ook in roerlooze bewondering, hetzelfde
landschap stonden aan te turen.
Ze stonden daar, als in religieuze vroomheid, beweegloos naar die geweldige finale
van een grootschen dag te kijken.
.... Het waren.... James Ensor, Eugène de Molder en Victor Dela Montagne: drie
groote ouderen, waar wij met ontzag tot opzagen.
Wij hebben ons eerbiedig op afstand gehouden. Deze ure van gemeenschappelijke
adoratie voor een werk van eeuwigheid hebben we met z'n drieën voor altijd door
ons verder leven meegedragen.

1) Groote plassen.
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Angstdroom
door Hélène Swarth
Mij sleurde een hand gewelvetrappen af.
Groen zwadderglad, de treden, waar ik gleed.
En klamme stank omwalmde me en ik kreet
Van walging - 't Was of 'k levend daalde in 't graf.
Wel werd ik moe, bezwaard van aardeleed,
Doch sterven wil 'k in zonlicht - Ben ik laf?
Om welke wandaad lijd ik deze straf?
Wie greep mijn hand weer, als ik los mij reet?
En eindloos duurde 't duister dalen voort.
En wie mij leidde sprak geen enkel woord,
Hoe 'k vluchten wilde en stijgen weer naar 't licht
Tot 'k hoorde een lijster, die van lente zong
En hemelwind, die in de kamer drong,
Als de adem Gods, omwoei mijn aangezicht.
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Nacht
door W. Hessels
Wat weet de nacht? Hij is zoo groot van alle monden die bezwijmen,
van alle tranen en geheimen
is hij de duist're deelgenoot.
Maar in zijn oogen géen verraad,
zijn sterren stralen onbezweken, wie kan die groote stilte breken,
wie stilt de zee die altijd slaat?
O klaagmuur voor zoo menig hart,
de zee vloeit af, de zee vloeit aan,
gíj laat een zee van smarten slaan,
maar aan úw kusten blijft het zwart.
O altaar dat den gloed verteert
van duizend liefde-stralende oogen:
uw donker steen bleef onbewogen
al werd de gloed in asch verkeerd.
Wat weet de nacht? Hij is zoo groot van alle monden die bezwijmen,
van alle tranen en geheimen
is hij de duist're deelgenoot.
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Koelasili
door J.F. Baer van Hemmersweil
(Slot)
VII.
DE groote korjaal der Aukaners stak als een zwarte kolos uit boven de kleinere
korjalen, die aan den Waterkant lagen. De boschnegers hadden haar aan twee lange
staken gemeerd, die uit het water opstaken. Maar met de eb was de korjaal met het
water mee weggezakt en lag ze massief onwrikbaar vast in de vuilgrauwe modder
met de trechtervormige gaten, waaruit overdag rivierkrabben met steeloogen loerden.
De nacht was gevallen, als in de keerkringen plotseling zonder overgang. De
opkomende maancirkel wierp fletsch licht op de rivier, die inktzwart lag. Aan den
overkant kon men nauwelijks den zwarten oeverrand der oerwouden onderscheiden.
Koelasili lag uitgestrekt op den achtersteven. Ze staarde in het water, waarin de
lichten der boothuizen en steigers weerspiegelden. Ze keek op tegen den steiger der
Goevernementsstoomers, waarnaast de korjaal gemeerd was. Aan den steiger lag
een der stoomers, reusachtig groot in de oogen der Indiaansche. Aan boord flikkerden
honderden lichtjes; de verlichte patrijspoortjes leken haar zoovele oogen. Af en toe
kwam een zucht uit het schip alsof het ademde. Koela keek angstig naar den
schoorsteen, waaruit rookkolommen golfden en af en toe een rozige gloed opsteeg.
Men was nog bezig te laden, de losmachine werkte. De raderen knarsten en steunden.
Ze hoorde het geroep van mannestemmen. Vreemde commando's. Af en toe zag ze
iemand over de verschansing buigen, die een tros naar beneden wierp. Uit den zijwand
van het schip spoot een golf water steeds regelmatig, het was als de ademhaling van
een groot dier. Vreesachtig luisterde ze naar 't knarsen der raderen en het vreemde
neerplonsen der watergolven, die het schip uit zijn ingewanden stootte.
Tusschen hun korjaal en de trap, die langzij den steiger liep, lagen kleinere korjalen,
bijna zonder verlichting, die allen in rust schenen. Hier en daar brandde een kleine
olielamp, hoorde ze het gefluister van stemmen. Ze staarde naar den Waterkant, waar
de huizen der Panakiris lagen. De meesten waren van hout, enkelen van aarde, zooals
Jangàman de Aukaner met de glanzende zwarte huid haar verteld had. Vreemd hoog
leken haar die woningen der blanken met de ontelbare zwarte oogen, waarachter hier
en daar een licht flikkerde.
Een koelte trok over het water. Het meisje huiverde en wikkelde zich
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dichter in haar bontgekleurde deken. Ze luisterde naar de stemmen van haar vader
en de twee boschnegers, die onder de met palmblâren overdekte huif zaten. Ze kon
hen zien zitten rond het ijzeren comfoor, waarop de Aukaners tapià brouwden. Het
licht van een scheepslamp wierp een zwakken schijn op de gezichten der drie mannen.
Bakroe, de oudste der boschnegers, nam nu en dan den steenen pot van het vuur en
vulde een kalabas, die hij Apoera aanreikte. Deze dronk de kalabas gretig leeg. De
Aukaners keken toe. Ze dronken uit een andere kalabas, wetend, dat een Indiaan
ongaarne uit een zelfde nap als een neger drinkt. De drie mannen praatten nog even,
toen begonnen ze te dobbelen, het geliefde spel der boschnegers. Koelasili lette er
niet op. Ze staarde weer over het water. De stoomer aan den steiger was tot rust
gekomen, de losmachines ratelden niet meer. De steiger leek als uitgestorven. Maar
het schip ademde nog steeds en regelmatig werd de plonzende golf uit den zijwand
gestooten.
Koelasili dommelde in. Ze werd opgeschrikt door het geluid van stemmen, die uit
de overhuiving kwamen. Ze keek op. Ze hoorde de spottende stemmen der Aukaners
en de klagende stem van haar vader. Hij was dronken. De mannen hadden het spel
gestaakt en praatten. Apoera voerde het woord. Ze hoorde haar naam noemen en
luisterde. Haar vader klaagde erover, dat ze geweigerd had met een Trio te trouwen,
die ongelooflijk veel voor haar geboden had, wel tien hangmatten en twee korjalen,
loog hij en schudde het hoofd.
De boschnegers lachten en zeiden, dat ze hem niet geloofden, ze dreven zelf handel
met de Trios en wisten, dat een jonge man van dien stam voor meisjes uit hun eigen
dorp nauwelijks de helft boden. Apoera mocht blij zijn, wanneer hij haar voor de
helft kwijt raakte. Wat had je aan een dochter, die weigerde een Indiaan te trouwen
en haar vader noodzaakte in een korjaal twee dagreizen ver naar Paramaribo te komen
om de ziel van zijn dochter bij een Panakiri terug te halen. Wie zegt hem, dat deze
werkelijk de ziel van Koelasili had meegenomen. Waren de medicijnmeesters der
Kalienjas dan zoo onmachtig, dat ze niet in staat waren de bezwering van zijn dochter
op te heffen? Pouh, dan hadden de Aukaners andere middelen. Geef haar ons mee.
Drie hangmatten en twee manden met cocosnoten zouden dan zijn eigendom worden,
meende Jangaman de jongste der boschnegers.
Koelasili zag, hoe Apoera peinzend den neger aankeek en op trachtte te staan. De
oudste Aukaner reikte hem een gevulde kalabas. ‘Vijf hangmatten en drie manden!’
lalde haar vader. De boschnegers fluisterden even onder elkaar.
‘Vier hangmatten en drie manden!’ zei de jongste. Ze hoorde, hoe haar vader
weifelend toestemde. Jangaman, de jonge Aukaner met de glanzende zwarte huid,
rees onder de huif uit en liep zoekend haar richting uit. Koelasili rees overeind en
kroop vreesachtig achteruit. Ze stootte haar hoofd
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tegen een pagaai. De Aukaner keek op, ontdekte haar, wilde lachend op haar
toespringen om haar te grijpen. Het meisje ontweek hem, hun lichamen raakten elkaar
een oogenblik aan. De Aukaner verloor het evenwicht en viel lang uit. Van dit
oogenblik maakte Koelasili gebruik om op een der kleinere korjaals over te springen.
Het ranke bootje deinde onder haar gewicht. Ze viel op haar knieën, richtte zich weer
op. Ze keek om en zag, dat de boschneger pruttelend opgestaan was. Uit de huiftent
gluurden de gezichten van haar vader en den ouderen boschneger. Jangaman zag
haar nu ook en wilde haar volgen. In twee sprongen bereikte Koelasili een tweede
korjaal, vervolgens een derde, toen den aanlegsteiger. Ze snelde de trap op, bereikte
den steiger en was weldra uit het oog verdwenen. Ze liep ademloos door, zonder om
te zien den steiger af, zonder te weten waarheen. Vluchtend voor Apoera en voor
den Aukaner, die haar met zulke begeerige oogen had aangezien en haar koopen
wilde voor vier hangmatten en drie manden vol cocosnoten.
Koelasili dwaalde door de verlaten straten der haar onbekende stad. Het was in
de natte moesson, die de inlanders den grooten natten tijd noemen, en het was kil.
Het meisje rilde, wikkelde zich dichter in den bonten doek. Ze liep zonder doel,
zonder te beseffen waarheen, straat in straat uit. Nu eens waren het nauwe straten
met lage houten huizen, dan weer lanen met hooge palm- en acaciaboomen. Op het
witte zand der wegen wierpen de lantaarnpalen langgerekte schaduwen. Koela schrok
af en toe van de grillige figuren, die zich op het verlichte gedeelte van den weg
afteekenden, alsof het booze voorteekens waren. Ook schrikte ze van het geritsel der
palmblâren, die, door den avondwind bewogen, over elkaar heen schoven. Aan den
hemel stond de maancirkel, af en toe schuilgaand achter jachtende wolken.
Koelasili liep voort. Ze keek naar de huizen. Achter de vensterstores zag ze licht
branden. Ze verwonderde zich erover, wat voor geheimzinnigs daarachter die muren
gebeuren kon. Ze begreep niet, waarom die Panakiris muren om hun huizen bouwden
en 's avonds deuren en vensters sloten. Misschien was het wel om de ‘Joerkas’, de
booze geesten buiten te sluiten.
Een hond blafte in de verte. Uit een donker huis klonk gezang. Het deed haar
denken aan de zangen thuis voor een afgestorvene. Ze verhaastte haar tred. Weer
volgde een straat, dan een laan. Overal huizen met gesloten luiken en deuren.
Eensklaps stond ze buiten de stad. Nog even lag de beklemming der ommuurde
huizen op haar, toen herademde ze. Voor zich zag ze het woud, hooge boomen, die
in het schaarse maanlicht zwart vervaagden. De maancirkel verdween achter een
donker wolkgevaarte. Koela aarzelde en stond stil. Nu eerst kwam ze tot bezinning,
trof haar voor de eerste maal de eenzaamheid. Ze kende de gevaren van het oerwoud,
begreep, dat ze terug moest, opnieuw de vijandige stad in, dat ze weer de beklem-
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ming moest ondergaan van die eindelooze straten en lanen met die vreemde huizen
en grillige schaduwen werpende boomen. Ze keek om naar de stad; het licht der
lantaarns smolt te zamen tot één lichtglans, het was of boven de stad een lichtschijn
hing. Toen staarde Koelasili weer in den donkeren nacht voor zich uit, waar zwart
de eerste uitloopers van het oerwoud opdoken. Even aarzelde ze nog, toen draaide
ze zich om en liep de richting der stad uit. De vijandige straten namen haar weer op,
de zwarte grillige schaduwen, die zich op den weg afteekenden, leeken haar
grijparmen, die haar trachtten te grijpen. Ze liep angstig langs den huizenkant. Het
begon te regenen. Eerst eenige droppels, toen plotseling een slagregen. Ze trok den
gekleurden doek dichter om zich heen. Het water drong door de wollen stof heen en
ze werd tot op de huid doornat. Koelasili huiverde. Ze zocht een schuilplaats, maar
de huizenrij werd noch door balkons noch door een galerij onderbroken.
Eindelijk ontdekte ze een galerij van een huis, dat in diepe rust scheen. Ze kroop
in den versten hoek weg, waar de regen niet binnenkletterde, trok huiverend haar
knieën op en kruiste haar armen. Ze trachtte te denken. Maar de moeheid overmande
haar en ze viel in slaap.
Met een schok werd ze wakker. Een lichtglans verblindde haar oogen. Ze wendde
haar gezicht af en sprong op. Voor haar stond een in het zwart gekleede gestalte, die
een lantaarn droeg. Het meisje wilde vluchten, maar een pezige hand greep haar arm
vast. De gestalte hield met de andere hand de lantaarn omhoog om haar beter te
kunnen zien. Het licht bescheen het gezicht van den vreemde. Ze had nog nooit zoo'n
vreemd gezicht gezien. Een geel perkamentachtig gezicht, waarin twee scheve oogen.
Ze hoorde den vreemdeling iets in een vreemde taal mompelen. Toen zonder een
enkelen overgang hoorde ze hem in de handelstaal der boschnegers zeggen: ‘Je hebt
het koud. Kom binnen!’ Hij hield haar met de eene hand stevig bij den arm en deed
met de andere de deur open. Ze traden binnen. De lantaarn wierp een spookachtigen
schijn in de kamer. Koelasili was te angstig om rond te kijken. Ze zag, hoe de
vreemdeling de deur sloot en daarna haar arm losliet. Ze bleef als verstijfd staan. De
vreemde ging op een stoel staan en stak een andere lamp aan, die aan de zoldering
hing. Toen stapte hij weer van de bank af en keek het meisje aan. ‘Je hebt het koud!’
zei hij. ‘Wacht!’ Hij verdween achter een gordijn en liet het meisje alleen. Ze keek
rond. Ze had nog nooit een huis der panakiris van binnen gezien; wel begreep ze
instinctmatig, dat de vreemdeling tot een ander ras dan de blanken behoorde. In de
kamer stonden toonbanken waarop potten, doozen en blikken. Aan den wand open
kasten met flesschen en vreemd gevormde aarden kruiken.
De vreemde kwam terug. Hij droeg over den arm een doek, zooals Koelasili droeg.
‘Hier heb je een nieuwe salimpoera!’ zei hij in het Kalienja.
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Het meisje verbaasde zich erover, dat de vreemdeling enkele woorden van haar taal
sprak. Ze wilde hem danken, maar hij was weer door den voorhang verdwenen. Ze
ontkleedde zich en sloeg den doek om. Even later keerde de vreemdeling terug. Hij
stond voor haar en boog het lichaam voorover. ‘Ik ben Hong!’ zei hij. Koela
antwoordde niet. ‘Volg me!’ zei de man. Het meisje volgde hem in een zijvertrek.
Deze kamer was nog vreemder gemeubeld dan de eerste. Tegen de wanden hingen
roode en blauwe doeken waarin gouddoorweven grillige figuren. Vreemdsoortige
bloemen en beesten. Op den vloer stonden kleine tafeltjes, waarop roodgelakte koppen
en schotels, koper rookgerei en wierookbranders, alle voor Koelasili onbekende
voorwerpen. Tegen den wand stonden rustbedden. De vreemdeling, die zich Hong
noemde, haalde een steenen kruik uit een kastje aan den wand te voorschijn, vulde
met den inhoud een kleine fijn bewerkte kalabas. ‘Drink!’ zei hij. ‘Dat zal je goed
doen!’ Het meisje gehoorzaamde. Het vocht brandde in haar keel, het was of een
vlam uit haar lichaam sloeg. De vreemde lachte om 't vreemde gezicht, dat ze trok.
‘Dat is vuurwater!’ zei hij droog. ‘Dat brandt als vuur en zal de kou verdrijven.
Jammer dat jullie Kalienjas er te veel van drinken. Hier heb je iets te eten!’ Hij reikte
haar een nap met cassave pap. Koelasili hurkte op den grond en at met smaak. De
vreemdeling, die zich Hong noemde, keek zwijgend toe. Zijn spleetoogen trokken
samen, een breede rimpel legde zich op het perkamentachtige voorhoofd. ‘Een
zwervende Kalienja!’ zei hij alsof hij tot zichzelf sprak. ‘Zeker verdwaald. Morgen
zal je het me wel vertellen’, zei hij luider. ‘Ga nu slapen!’ Hij wees op een rustbed,
dat tegen den muur stond.
Koelasili gehoorzaamde. Ze was te moe om te denken of iets te vragen. Ze ging
liggen, dommelde langzaam in. Ze zag nog, hoe Hong voor een soort van altaar
hurkte, waarop een beeld stond en een paar stokjes ontstak, die in het halfduister
blauw lichtten en een zoeten bedwelmenden geur gaven. Toen stond hij uit zijn
gehurkte houding op, boog zich over haar heen, legde zijn hand, die wonderlijk koel
was op haar voorhoofd, mompelde een groet en verliet het vertrek. Voor het altaar,
waarvoor hij zooeven geknield lag brandde een olielampje en wierp een blauwen
spookachtigen schijn in de kamer. Koela draaide zich op het rustbed om en om. De
vreemde drank, die Hong vuurwater noemde, doorgloeide haar lichaam. De hitte in
de gesloten kamer drukte haar, die gewend was aan het slapen in de open lucht. De
zwoele geur van den wierook hing nog in het vertrek. Het meisje wikkelde zich uit
haar doek los en lag naakt. Ze staarde naar het huisaltaar, waarvoor het olielampje
brandde. Nu eerst ontdekte ze, dat er een beeld opstond, een zittende gestalte, waarin
oogen als levend glinsterden. De oogen schenen haar blik vast te houden. Ze trokken
haar aan. Huiverend sloot ze de oogen. Een vreemde loomheid kwam over haar en
ze sliep in.
Een koude luchtstroom wekte haar. Ze had het gevoel, dat iets langs
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haar heenstreek. Ze opende loom haar oogen. In het vertrek hing nog steeds dezelfde
geur. De doek, waarmee ze eerst nog half bedekt was geweest, was van haar
afgegleden en ze lag geheel naakt. Ze richtte zich half op. Voor haar stond de
vreemdeling, die zich Hong noemde. Ze kon in het halfduister zijn gestalte eerst niet
onderscheiden, maar wel zag ze de glinstering der starende oogen, die haar deden
denken aan die van het beeld op het huisaltaar, waarvoor nu twee kaarsen brandden.
De oogen van Hong verlamden haar. Ze gleden over haar naakte lichaam, over de
jonge borsten en de smalle heupen. Toen bleven ze rusten in de hare. Een vreemde
beklemming kwam over haar. Het leken haar de glinsterende oogen van een slang,
die een slachtoffer hypnotiseerde. Ze wilde haar oogen neerslaan, maar de blik van
den vreemde hield hen vast. Gebiedende maar toch vragende oogen, die smeekten
maar toch geen tegenspraak duldden. Ze zag niet meer het perkamentachtige gezicht
van Hong met de diepe rimpelgroeven. Ze zag nog slechts de glinsterende gebiedende
oogen. Ze voelde, dat de handen van den vreemdeling haar lichaam beroerden. Zijn
dwingenden oogen overmeesterden haar. Hij boog zich over haar lichaam, zijn handen
strekten zich uit. Ze spande haar spieren als om tegen te streven, toen met een lichten
kreet gaf ze zich over...
Koelasili ontwaakte, toen de zon opging. Ze lag beschut in een galerij van een
onbewoond half vervallen huis, gewikkeld in haar eigen doek. Ze dacht eerst, dat ze
gedroomd had, ze voelde nog steeds het vreemde loome gevoel. Toen bemerkte ze,
dat ze haar kwejoe niet meer droeg en wist ze, dat alles werkelijkheid geweest was.
Glimlachend begroette ze de eerste zonnestralen. Ze was in een vreemde droomerige
stemming en haar leden voelden zwaar en vermoeid.
Ze werd opgeschrikt door de stem van een negerin, die voor het huis stilhield en
met grappige uithalen een stortvloed van woorden over haar uitstortte. De vrouw
sprak zoo rad, maakte zulke snelle bewegingen met de handen, dat Koelasili haar
maar half verstond. Maar ze begreep, dat de vrouw haar beklaagde, haar medelijdend
toesprak en ze begreep niet waarom.
‘Ik heb het niet koud. Ik heb hier niet den geheelen nacht gelegen!’ trachtte Koela
haar duidelijk te maken. ‘Ik was in het huis van Hong!’
‘Mi sabe. Mi sabe!’ ‘Dat weet ik! Dat weet ik!’ suste de negervrouw. ‘Ken je
Hong?’ vroeg Koelasili verbaasd. ‘Hij woont in een huis der Panakiris. Breng me er
heen. Ik heb mijn kwejoe bij hem vergeten!’
De negervrouw glimlachte raadselachtig en hief bezwerend de handen op. ‘Mi
Goedoe! Vele Hongs zijn er in de stad en vele huizen. Je zult je kwejoe niet meer
terugvinden. Ga mee’ - vervolgde ze zacht - ‘ik zal je bij de zusters brengen, die
zullen je een nieuwe kwejoe geven en dan zullen we verder zien!’ Koelasili stond
op en volgde haar. De negerin vroeg niet verder, maar af en toe gleed haar blik
onderzoekend over Koela's gezicht.
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Het meisje begreep, dat de negervrouw wist, wat haar dien nacht overkomen was.
Ze liepen in een breede straat met hooge accaciaboomen. Voor een groot wit huis
met groene luiken hield de vrouw stil en trok aan een ijzeren stang, die naast de groen
geverfde poortdeur hing. Een bel luidde. Eenige oogenblikken later werd een luik
geopend. Een bleek gezicht omhuifd door een zwarte kap verscheen in de opening.
De negervrouw fluisterde iets, het luikje werd weer gesloten en even later werd de
deur geopend. De vrouw, die hen binnenliet, was een panakiri. Ze droeg een lang
zwart kleed, dat tot aan den grond reikte. Het bleeke gezicht werd omlijst door een
zwarte kap, waaronder een witte rand uitkwam. Over het zwarte kleed hing een
ketting van groote zwarte kralen, waarvan het meisje haar oogen niet kon afslaan.
Koelasili hoorde, dat de negerin de andere vrouw in een vreemde taal groette.
Toen zei ze in het Negerengelsch. ‘Dat is zuster Johanna!’ De liefdezuster knikte
haar toe, keek haar daarna onderzoekend aan en het meisje meende eenzelfden
medelijdenden blik op te merken, die haar zooeven bij de negerin getroffen had.
‘Volg me!’ zei de zuster en ging hen voor de gang in. De vrouwen volgden haar.
Ze liepen de breede gang door, waar Koelasili zich vreemd beklemd voelde. De
zuster hield voor een deur stil en klopte aan. Een zachte stem antwoordde. Even later
traden ze binnen. Aan een groote tafel met papieren bedekt zat een blanke vrouw,
net zoo gekleed als zuster Johanna. Het gezicht was even bleek, alleen veel ouder.
De vrouw keek op, toen Koelasili voor haar stond. Twee blauwe onderzoekende
oogen rustten op haar. Koelasili voelde, dat ook deze vrouw, die ze nooit eerder
gezien had, reeds zonder dat ze haar gesproken had, wist, wat haar dien nacht
overkomen was. En dat bevreemdde haar.
De negerin verbrak het stilzwijgen en deed een lang verhaal in een vreemde taal.
Opnieuw bleven de oogen van de vrouw achter de tafel op Koelasili rusten. Ze sprak
haar in het negerengelsch aan. Vroeg haar met zachte stem te vertellen, wat haar
overkomen was. Koelasili deed haar verhaal. Het was een onsamenhangend verhaal.
Ze vertelde van haar komst met haar vader in de stad. Hoe ze van hem was
weggevlucht. Van haar omzwervingen door de stad. Ze vertelde van Hong, van het
beeld met de glinsterende oogen op het huisaltaar. Van dien vreemden geur van
brandend hout. Hoe ze ontwaakte en zag, dat Hong voor haar stond. De twee bleeke
vrouwen keken verschrikt op en maakten met de rechterhand een teeken over de
borst.
‘Zwijg!’ riep de negervrouw en keek haar dreigend aan. Het meisje begreep noch
den schrik der beide blanke vrouwen, noch de woede der negerin en zweeg verschrikt.
‘Het is genoeg!’ zei de bleeke vrouw achter de groote tafel. ‘Breng haar naar zuster
Eustasia, die zal haar kleeren geven!’
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VIII.
De eerste maanden was het voor Koelasili of haar een nieuwe wereld openging. De
nieuwe omgeving. De lange rechte gangen. Het slapen 's nachts in de groote slaapzaal,
waar ze met dertig andere vrouwen en meisjes sliep. De werkzaal waar riet gevlochten
werd of kleeren genaaid werden. De gemeenschappelijke maaltijd in de groote eetzaal.
Dat alles was voor haar een openbaring. Wel miste ze de vrijheid, die ze als natuurkind
gewend was. De groote tuin met maïsvelden en vruchtboomen, die op de kreek uitliep,
kon haar het oerwoud niet vergoeden. Ook drukte haar, die vrijheid gewend was, het
toezicht, dat de zusters op haar en de andere vrouwen en meisjes hielden. Zij, die
slechts een kwejoe of lendedoek als eenig kleedingstuk gedragen had, voelde zich
onwennig in het egaalblauwe jakje en den langen rok, die alleen haar voeten vrij liet.
Een van de eerste dagen had ze aan zuster Eustasia, die haar vertrouwen genoot,
den wensch geuit, dat ze weer naar haar ouders terug wou keeren. De liefdezuster
had geknikt en gezegd, dat het spoedig gebeuren zou, wanneer Koelasili van de
vermoeienissen hersteld was. Haar vader wist waar ze was en had de stad verlaten.
Later zou hij terugkomen om haar te halen. Koelasili had er zwijgend in berust, niet
begrijpend, waarom ze achter moest blijven. Ze voelde zich toch immers krachtig
en gezond.
Na eenige maanden voelde ze een vreemde loomheid over zich komen. Ze werd
dikwijls door duizelingen overvallen. Ze klaagde erover tegen zuster Eustasia, die
meewarig glimlachte en haar moed insprak. Toen gebeurde het, dat ze bij de
moederoverste geroepen werd, die, toen ze binnentrad, uit haar breeden leunstoel
opstond en met uitgestoken handen op haar toekwam. Ze greep haar zacht bij de
handen en leidde haar naar een der stoelen toe en zei haar te gaan zitten. Koelasili
nam schroomvallend plaats.
De moederoverste ging tegenover haar zitten en keek haar met haar zachte blauwe
oogen peinzend aan. Toen vertelde ze, dat Koelasili een kindje moest krijgen, dat de
duizelingen en pijnen, die ze voelde, heel natuurlijk waren.
Het meisje luisterde met vragende oogen toe. Ze begreep niet, hoe het mogelijk
was. De moeder-overste zag haar verbazing. Ze schudde 't hoofd en staarde naar
buiten. Hoe kon ze dat kind duidelijk maken, dat ze dien eenen nacht in de oogen
der Kerk gezondigd had en nu de vrucht dezer zonde met zich droeg? Ze legde haar
arm om de schouders van het meisje en sprak met haar als een moeder.
Toen de moeder-overste eindelijk zweeg, liet Koelasili haar hoofd hangen. Ze had
zooveel gehoord, wat ze niet bevatten kon. Ze had gehoord, dat ze iets heel slechts
gedaan had in de oogen der blanken, dat ze daarvoor boeten moest. Ze dacht terug
aan dien nacht in het huis van Hong, dien ze nooit meer terug zou zien, dien ze zich
nauwelijks meer kon voorstellen. Ze zag
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nog alleen zijn glinsterende oogen, die waren als die van het beeld op het huisaltaar.
'n Afgodsbeeld, zooals zuster Eustasia haar fluisterend verteld had, terwijl ze een
kruis sloeg. Ze moest dien nacht wel heel erg gezondigd hebben, dat had Rika, de
negerin, die haar in de galerij van het verlaten huis gevonden had, haar nog dikwijls
onder het oog gebracht.
De moederoverste had haar verteld, dat ze nu lijden moest, dat ze bidden moest
tot den eenigen God, die machtiger was dan haar goden en het afgodsbeeld met de
fonkelende oogen op het huisaltaar van Hong. Dat ze knielen moest voor het beeld
van Gods Zoon, die zoo armelijk in de kleine Kapel met naakte leden aan 't Kruis
genageld hing. Zuster Eustasia had haar van den Christus verteld; dat hij zijn leven
geofferd had om de zonden der menschen op zich te nemen. Wanneer ze tot Hem
bad en oprecht berouw toonde, zou hij ook haar zonde tot zich nemen en haar
vergeven.
Koelasili kon het niet helpen. Ze zag liever, wanneer ze in de groote Kerk kwam,
die in dezelfde straat lag, naar de bontgekleurde Heiligenbeelden of naar de Madonna,
de Moedergods, die met het Kindeke Jezus op haar schoot in een der hoofd-kapellen
troonde. Het beeld van den Lijdenden Christus boezemde haar vrees in. Eenmaal
was ze er voor blijven staan in de Kapel van het Zusterhuis. Ze had minuten lang
gestaard naar de vreemde bleekheid van het gemartelde lichaam. Ze had aarzelend
het witsteenen lichaam met de vingertoppen aangeraakt. Een vreemde kilheid had
haar doortrild, alsof ze een werkelijken doode aanraakte. Ze had gestaard naar het
bloed, dat uit een breede wonde in de rechterzij van het blanke lichaam scheen neer
te sijpelen. Ze had ook de doornenkroon aangeraakt, alsof ze dien last van den Lijder
wilde afnemen. Ze had, toen ze stappen achter zich hoorde, haar hand haastig
teruggetrokken en haar vinger aan de steenen doornen verwond.
Neen, dan hield ze meer van het glimlachende Madonnabeeld, dat het juichende
Kindeke Jezus op den schoot hield. Men had haar verteld, dat het juichende kindje
en het lijdensbeeld van den gemartelden Christus een en dezelfde persoon voorstelden.
Maar dat wilde Koelasili niet gelooven. Ze had wel van ja geknikt, maar ze glimlachte
toch ongeloovig. Urenlang kon ze geknield liggen voor het Madonnabeeld, opkijkend
naar het Kindeke Jezus, dat rustend op den moederschoot zijn armpjes uitstrekte. Ze
keek naar den gouden stralenkrans, die om het hoofdje hing. Het leek haar het beeld
van den jongen Zonnegod. Zoo schoon moest haar kindje zijn.
Tegen den tijd, dat Koela haar kindje verwachtte, werd een klein kamertje alleen
voor haar ingeruimd. Het zware werk, dat ze nu en dan verrichtte, werd aan anderen
opgedragen. Ze was daar dankbaar voor. Soms zat ze 's avonds op den rand van haar
bed en mijmerde. Dan zag ze haar kamp in het oerwoud, de zandige kreek, waar de
korjalen doorschoten. Hoorde de geluiden van het woud. Zag zich zitten op een
bankje voor de hut en
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hoorde haar moeder zingen het oude lied van den Zonnegeest. En duidelijk zag ze
dan voor zich het gezicht van Wejoewirie, zooals hij 's avonds in gedachten verzonken
op het lage bankje voor de hut zat en luisterde naar de geluiden van het oerwoud.
Ze zat nu vaak voor het Madonnabeeld in de Kapel. Staarde aldoor naar 't juichende
Christuskindje met den gouden stralenkrans en wachtte....
Koelasili's kindje stierf, toen het drie dagen oud was. Toen zuster Eustasia na de
verlossing het kindje in haar arm gelegd had, was de moeder even geschrokken. Ze
zag een klein geel wezentje met zwart haar. Het deed haar denken aan een klein
diertje en even had de hulpeloosheid ervan haar ontroerd. Het bewoog krampachtig
de kleine handjes, heel het gezichtje trok in rimpels en toen ze het aan de borst wou
leggen, draaide het 't hoofdje af en liet doffe steunende kreten hooren. Drie dagen
lang lag Koela's kindje stil in het wiegje naast haar bed. Het bewoog bijna niet, het
schreeuwde niet, gaf af en toe kleine snikjes. Het weigerde nog steeds te drinken,
ook kunstmatige voeding hielp niet. Op den derden dag na zijn geboorte stierf het.
Koelasili droeg dien slag wonderlijk gelaten, te gelaten. Dit was niet het Zonnekind
geweest, waarvan ze gedroomd en op gehoopt had. Ze lag met een droevigen glimlach
om den mond in haar bed, luisterde naar de troostwoorden, die zuster Eustasia haar
zeide. Maar om haar lippen speelde een raadselachtige glimlach. En de moeder-overste
en zuster Eustasia, die zich over deze gelatenheid, waarmee Koelasili het verlies van
haar kindje droeg, verbaasden en niet de reden wisten, besloten haar er later streng
over te onderhouden.

IX.
Vier dagen later trad Koela als voedster in dienst bij een Europeesche familie. Zuster
Eustasia bracht haar. Samen stonden ze voor het bed der bleeke vrouw, die hen met
koortsoogen aanstaarde. Naast haar in een wiegje lag een kindje van een paar
maanden, een jongetje. Koela had nooit zooiets moois gezien als dat wiegje, dat van
lichtblauwe zijde en kant gemaakt was, en heel voorzichtig als in liefkozing gleden
haar handen langs de kostbare kanten, verslonden haar oogen het kleine rozige
gezichtje, dat er tusschen verscholen lag. Toen zuster Eustasia haar zei, dat dit kindje
haar tijdelijk in de plaats van haar pasgestorven kindje gegeven was, lachte ze. Ze
tilde het kind uit de wieg, ontblootte haar borst. Het kind dronk met gulzige teugen.
Over de vermoeide trekken der moeder kwam ontspanning en tevreden glimlachte
ze.
De volgende maanden brachten Koelasili een ongekend geluk. Vreedzaam waren
haar dagen, vol van de nieuwe zorgen. Vol liefde zag ze, hoe het kindje opbloeide,
hoe vol het gezichtje werd. Aan haar eigen kindje dacht ze allang niet meer.
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's Avonds zat ze meestal voor het open raam en staarde naar buiten in den nacht, die
helder in het maanlicht voor haar lag. In de verte zag ze de zwarte schimmen der
voorloopers van het oerwoud oprijzen. Hoorde ze, die ieder geluid kende, het tjirpen
der krekels, het fluiten der fluitpadden, die in den grooten lotusvijver achter in den
tuin huisden. Luisterde ze naar het gezoem der nachtinsecten, die afkwamen op het
licht der achterkamer: zwarte torren, groote nachtvlinders, uiltjes, die zich te pletter
vlogen tegen het gaas der horren.
Koela dacht dan aan het vuur, dat haar vader en ooms 's nachts in de hut ontstaken
om de muskieten en insecten te verdrijven en dan overviel haar eensklaps een
verlangen terug te keeren naar het oerwoud. Maar dan zag ze weer het kleine wiegje,
waarin Paultje sliep en ze glimlachte....
Ze sliep voor het wiegje. Schrok bij het eerste geluid wakker. Soms lag ze urenlang
wakker, luisterde naar de geluiden van den nacht. Naar het ruischen der hooge
cocospalmen op het erf. De kreet van een nachtvogel, de doodskreet van een hoen,
besprongen door een avari, de inheemsche buidelrat. Ze luisterde naar het ruischen
van den regen, dien men in de verte hoorde aankomen. Van ver klonk het eentonig
gedreun der tam-tams de trommen der Hindoe's, die een of ander godsdienstig feest
vierden.
Op een nacht schrok ze wakker. Over Paultjes wiegje boog zich een witte gestalte.
Het was Paultjes moeder. Ze strekte haar armen uit, alsof ze het kind uit het wiegje
wilde tillen. Koela sprong op, greep haar arm. De vrouw schrok. ‘Paultje slaapt!’ zei
Koela zacht. Even flikkerde een dreigend licht in de oogen der moeder, toen
glimlachte ze triest. Koela zag, dat ze wankelde. Ze nam haar zacht bij den arm en
bracht haar terug naar de slaapkamer. De blanke vrouw viel terstond in diepen slaap.
Koela vertelde het den volgenden dag aan Rika de negermeid. Deze knikte
geheimzinnig. ‘Men heeft haar betooverd, de joerkas hebben haar met wisiwisi
besprenkeld!’
Paultjes moeder mocht nu enkele uren per dag opstaan. Koela bracht haar dan het
kind. Maar Paultje klemde zich aan haar vast, zoodra hij zijn moeder zag, kreeg een
huilkramp en was eerst tot bedaren te brengen, wanneer Koela hem weer meenam.
Na zoo'n scène zat de moeder urenlang voor zich uit te staren. Dan sloot ze zich
dagenlang in de kamer op, wilde Koela noch Paultje zien.
Haar man zag het hoofdschuddend aan, begreep, wat er in de ziel der moeder
moest omgaan. Durfde niet ingrijpen, omdat Paultje de voedster nog te noodig had.
‘Het loopt op een zenuwcrisis uit!’ zei hij tot den dokter. Deze stelde hem gerust.
‘Laat haar eerst op krachten komen, dan zal jaloerschheid en haar moederlijk instinct
over haar apathie zegevieren!’ En Paultjes vader berustte.
Toen Paultjes moeder voorgoed op was, dook ze dikwijls als een schim
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achter Koela en Paultje op. Luisterde achter de deur der nursery, hoe Koela hem
zoete woordjes toefluisterde, hoe het kind met zijn geluidjes reageerde. Kon ze
zwijgend toekijken, hoe Koela met het kind speelde. Op een dag, toen Koela het
knuffelde, schoot ze plotseling achter een Chineesch scherm te voorschijn, greep de
Indiaansche ruw bij den schouder, zoodat deze wankelde en nam het kind zwijgend
mee. Koela hoorde, dat het kind urenlang om haar riep en zich eindelijk in slaap
huilde.
Dien avond werd Koela aangezegd, dat ze den volgenden morgen vertrekken kon.

X.
Koelasili liep met gebogen hoofd het erf af en de poort door. Midden op straat bleef
ze stilstaan en staarde omhoog naar de kamer, waar ze al die maanden met het kind
geslapen had. Nooit meer zou ze hem zien het kindje, dat haar kind niet was en
waarop ze geen recht kon doen gelden, hoewel ze het, toen de moeder doodziek was,
verzorgd en gered had. In haar hoofd voelde ze een leegte, een dofheid. Wrok
koesterde ze niet tegen de blanke vrouw, die Paultjes moeder was. Die eischte nu
eenmaal haar recht op. Koelasili wist niets van de jaloerschheid, die in Paultjes
moeder gegroeid was al die maanden, dat deze haar jongen verpleegd had. Ze wist
niet, hoe de blanke vrouw haar haatte, omdat ze sterker en krachtiger was dan de
moeder en het kind zich meer tot haar aangetrokken voelde, dan tot de eigen moeder.
In haar hand klemde ze het papiertje met de acht geldstukken. Een maand
extra-loon, omdat ze zoo op staanden voet was weggezonden. Dat geld moest ze
brengen naar het Zusterhuis, zooals ze al die maanden reeds gedaan had. Het
Zusterhuis lag nauwelijks eenige straten verder. Maar besluiteloos liep ze de andere
richting uit. Ze had toch immers den tijd. Het bonsde nog steeds in haar hoofd. Ze
kon het nog niet geheel en al verwerken, dat ze voorgoed Paultje verlaten had, dat
haar voor de tweede maal een kind gestorven was. Een ander zou in opstand zijn
gekomen of zou haar verdriet hebben uitgeweend; maar primitief natuurkind als
Koelasili was, zag ze er niets anders in dan de straf van een of andere verbolgen
Godheid en gelaten vervolgde ze haar doelloozen weg.
Lange omzwervingen hadden haar gevoerd naar den Waterkant, waar in de modder
de korjalen der boschnegers aan lange gaffelvormige staken gemeerd lagen. De vloed,
die was komen opzetten, hief de korjalen uit de modder omhoog, die weldra deinden.
Eenige boschnegers waren ijverig in de weer met het inladen der laatste vrachten om
maar snel met het opkomende tij te kunnen vertrekken.
Koelasili keek dof naar de bedrijvigheid der negers. Die zouden vertrekken, de
rivier op naar het oerwoud, misschien trekken langs het dorp van
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haar ouders. Zou haar vader aan de aanlegplaats staan en vragen of ze iets wisten
van Koelasili, zijn dochter, die meer dan twintig manen geleden hem verlaten had
en nu woonde in de groote stad aan den mond der rivier? Een verlangen kwam in
haar op hen terug te zien: haar vader en moeder, haar broertjes, allen die daar leefden
in het kleine dorp aan den rand van het oerwoud.
Bij een korjaal stond een lange jonge neger gebogen over een baal katoentjes,
dankbare ruilmiddelen der boschnegers in hun handel met de Indianen. De neger
richtte zich op en keek den kant van Koelasilli uit. Een domme grijns kwam over
zijn gezicht. Ze stonden een oogenblik zwijgend tegenover elkaar. De neger krabde
zich verlegen in het dikke kroeshaar, trok zijn dikke lippen op en liet zijn witte tanden
schitteren. ‘Ben je van het kamp van Osaï?’ vroeg hij. ‘Neen!’ antwoordde het meisje.
‘Ik kom uit het kamp van Anawimpo!’
De neger keek haar ongeloovig aan. ‘Het is zeker tien manen geleden, dat die voor
het laatst in de stad waren!’ meende hij.
‘Ik ben een dochter van Apoera!’ zei Koelasili langzaam. ‘Ik wil naar mijn dorp
terug. Neem me mee!’
‘Bakroe!’ zei de neger. ‘Je zegt veel. Twee dagreizen en mijn dorp ligt halverwege!’
Het meisje opende het papier met de geldstukken, dat ze nog steeds angstvallig
geklemd in de hand hield en hield het den neger voor. ‘Hafoe, de helft!’ zei ze.
De neger keek begeerig naar de zilveren muntstukken en rekende zacht voor zich
uit. ‘Alla, alles!’ zei hij. Koelasili knikte. De neger hielp haar in de korjaal. Een oude
man en een knaap waren daarin bezig met het rangschikken der goederen. Ze keken
nauwelijks op, toen de boschneger Koelasili in de korjaal hielp. De neger zei eenige
woorden tegen den ouden man, die opkeek en even het meisje aanzag, toen werkte
hij verder. Koelasili kroop in het uiterste hoekje van den achtersteven weg, bang den
mannen in den weg te zijn, die misschien nog op het laatste oogenblik zouden
weigeren haar mee te nemen.
Het water rees en hief de korjaal op, die op de lichte golfslagen deinde. De jonge
boschneger sprong in de boot en maakte het touw waarmee de korjaal gemeerd was,
los. De oude man greep een pagaai en roeide langzaam naar het midden der rivier.
De knaap zat naast het meisje op den achtersteven en stuurde. De jonge neger greep
nu ook een parel en roeide met krachtige slagen mee. De slanke korjaal schoot snel
vooruit de rivier op.
Koelasili zat nog steeds weggedoken op den achtersteven. De oude man en diens
zoon hanteerden de pagaai, terwijl de knaap stuurde. Reeds uren waren ze onderweg.
De oude man rustte af en toe, haalde zijn parel binnen-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

272
boord en riep iets tegen het kind, dat naast Koelasili zat. Zijn halfblinde oogen schenen
het meisje niet te zien of niet te willen zien. Het was de minachting, die boschnegers
meestal voor vrouwen van andere rassen hebben. Ook de knaap een slanke, bijna
spiernaakte jongen zat zwijgend naast haar. Ook hij waagde het niet het woord tot
haar te richten. Af en toe keek hij steelsch nieuwsgierig naar haar. De jonge gespierde
neger pagaaide met krachtige slagen.
De eb was ingevallen. De mannen pagaaiden nu tegen den stroom in, hetgeen
zwaar was. De knaap stuurde, toen het middag werd naar een inham, waar ze meerden.
Zwijgend haalde de oude man van onder een bankje twee kalabassen te voorschijn,
en reikte die aan den knaap en den jongen neger. Deze dronken. De jonge neger zei
iets, waarop de oude man naar Koelasili keek en gromde. De jonge man lachte en
wierp het meisje een kolf geroosterd maïs toe, daarna reikte hij haar een kalabas met
palmwijn. ‘Eet en drink!’ zei hij.
Koelasili durfde nauwelijks een woord van dank mompelen. Ze voelde den haat,
dien de oude man tegen haar koesterde; het was dezelfde weerzin als haar
stamgenooten tegen de boschnegers hadden.
De tocht werd voortgezet. Opnieuw een urenlange vaart langs de oevers, die als
droppels water op elkaar geleken: groote woudreuzen met geweldige kronen, slanke
cocospalmen met hun waaierkruinen, dan weer mangroven met hun grauwe
luchtwortels als vreemdsoortige slangen. Van den oever klonken af en toe schrille
kreten van apen op, het plagend geroep van den spotvogel. Koelasili herkende die
geluiden en het was een oogenblik of haar hart van vreugde zwol. Maar daarna was
ze weer bedroefd. Hoe zou het weerzien met haar ouders en stamgenooten zijn? Ze
kende de strenge wetten jegens vrouwen of meisjes, die ongehoorzaam waren of het
kamp tegen den wil der ouders verlaten hadden.
Tegen den avond bereikten ze het boschnegerdorp, waar de mannen thuis hoorden.
De korjaal liep een kleine kreek binnen. Terstond verzamelde zich een groep mannen,
vrouwen en kinderen aan den oever. Kreten over en weer weerklonken. Men ontdekte
de Indiaansche achter in de korjaal. Vragen regenden. De jonge neger antwoordde.
Andere jonge mannen hielpen met uitladen, gluurden nieuwsgierig naar Koelasili,
riepen de jonge vrouwen aan den kant iets toe, die luid lachten. Onder de vrouwen
ontstond eenig krakeel. Een jonge negervrouw kwam dichterbij en begon te schelden.
Ze maakte dreigende bewegingen tegen den jongen neger en Koelasili. De eerste
lachte, de laatste kroop zoo ver mogelijk in de korjaal weg. Het was een jonge lenige
vrouw met bijna het lichaam van een knaap. Ze droeg slechts een uit cocosvezels
geweven lendedoek. Ze sprong in de korjaal en stevende een stortvloed van
scheldwoorden uitbrakend op Koelasili af. Maar de jonge neger greep een riem van
gevlochten lianen en sloeg op den
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naakten rug der vrouw los. Snel achter elkaar eenige slagen. Het touw zweepte door
de lucht en liet breede striemen op de huid achter. De negervrouw schreeuwde luid
op, sprong de boot uit en snelde huilend het bosch in. De omstanders lachten en
jouwden haar na. De jonge man scheen een verklaring te geven. Hij wees op Koelasili
en toonde het geld, dat ze hem gegeven had. Een kreet van bewondering steeg op uit
de groep mannen en vrouwen aan den kant.
De korjaal was uitgeladen. De oude man en de knaap stapten aan land. Koelasili
bleef alleen achter met den jongen neger. ‘We kunnen hier niet blijven!’ zei hij. Het
meisje begreep. De vrouw, die zoo woedend was geweest en die hij had afgestraft,
was vermoedelijk zijn vrouw of bruid.
Met een enkelen pagaaislag schoot de korjaal weer de kreek uit, begeleid door het
spottend gejoel der negerbevolking. Koelasili greep ook een parel. Beiden roeiden
zwijgend. De avond viel reeds. Een half uur verder stroomopwaarts roeide de jonge
neger een kreek binnen en meerde aan een inham. ‘Hier blijven we!’ zei hij kort.
Het was een warme, zwoele avond. De neger diepte uit een mand eenige maïskolven
op, die hij Koelasili gaf en schonk haar een kalabas vol palmwijn. Het meisje dronk
langzaam en keek hem nieuwsgierig aan. Maar de neger lette niet op haar. ‘Ga slapen!’
zei hij een oogenblik later en wierp haar een uit juttezakken aan elkaar genaaide
deken toe. Het meisje gehoorzaamde en viel weldra in vasten slaap.
Midden in den nacht werd ze wakker en voelde, dat een warm lichaam naast haar
lag, dat twee krachtige handen zich begeerig naar haar uitstrekten en haar lichaam
gretig betastten. Glimlachend gaf ze zich over en hun lichamen vonden elkaar.
Den volgenden morgen ontwaakte Koelasili, toen de zon opging. De jonge man
stond op den voorsteven en deed of hij haar niet zag. Hij beantwoordde nauwelijks
haar morgengroet en bleef zwijgzaam. Hij gaf haar opnieuw eenige maïskolven en
een kalabas palmwijn. Even later vervolgden ze hun tocht. Beide pagaaiden. De
ranke korjaal van de vele vracht ontlast schoot door het water. Koelasili probeerde
te denken aan haar dorp, dat ze dien middag bereiken zou, aan haar ouders, maar
steeds trokken haar gedachten naar den jongen neger, die voor haar zat. Ze keek naar
zijn breeden rug voor haar. Ze glimlachte en dacht aan den nacht, die achter haar
lag. Ze zag de gespierde armen, die de pagaai hanteerden. Het was of ze de aanraking
nog voelde. ‘Zoo moest het altijd zijn!’ dacht ze mijmerend en sloot de oogen. Maar
op het zelfde oogenblik doemde in haar het visioen op van de kijvende negervrouw,
die op haar af wilde stormen en hoorde ze het suizen van den riem, die striemend
neerkwam op den naakten rug der toornige vrouw, die als een pakira huilend het
bosch invluchtte. En ze voelde instinctmatig, dat deze nacht zich nooit herhalen zou.
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In den namiddag bereikten ze de kreek, waaraan het dorp van Koelasili lag. De jonge
neger landde aan den ingang der kreek. Hij waagde zich niet verder, vreezend den
rassenhaat, dien boschnegers en Indianen elkaar wederkeerig toedragen, zoodat men
ongaarne zich alleen in het kamp van den ander waagt. Het meisje sprong aan land.
Een half uur gaans scheidde haar nog van haar dorp. Ze groette den neger en wilde
hem danken. Maar deze had haar reeds den rug toegekeerd, de korjaal gewend en
voer de rivier op. Koelasili bleef alleen achter. Een oogenblik staarde ze hem na en
weifelde, toen volgde ze het smalle platgetreden pad, dat langs den oever der kreek
naar het dorp voerde. Ze liep als in een droom. Ze snoof de lucht van vochtige aarde
en rottend hout op. Een voor een ontsluierden zich weer voor haar de geheimen van
het oerwoud. Herkende ze aan den slag van het neerkomen het vallen van een rijpe
papajavrucht, hoorde ze den scherpen kreet der powies, de hokohoenders, het koeren
van de toekoeloewe, de steenduif, het krijschen der arra's, den roep van een spotvogel,
die als een echo weerkaatste. Uit het struikgewas vloog een vogel met prachtig
gekleurden staart op. Kolibries met hun bontgekleurde veerendos en de bijna
doorzichtige vleugels vlogen als libellen over groote lelievormige bloemen en puurden
met de fijne smalle tongetjes, die bijna even lang als het lijfje waren, honing uit de
kelken. Hoog boven haar in een guaveboom zaten twee kwattaaapjes, speurden naar
haar en scholden haar met kwetterende stemmen uit. Af en toe schoot bijna onder
haar voeten weg een kleine groene hagedis, vliegensvlug; om aan den rand van het
pad even stil te staan als hijgend met het gespleten tongetje hangend uit den bek,
haar met zijn kraaloogjes aanstarend om daarna weer weg te flitsen.
Dat alles zag en hoorde Koelasili en in haar kwam een stille vreugde, een geluk
als ze nog nooit te voren gekend had. En bijna zingend en heupwiegend volgde ze
het pad. Maar in haar vreugde zag ze niet, dat het pad half uitgewischt was. Dat het
eens platgetreden prairiegras er weer overheen woekerde. Ze zag aan een dooden
boom, die als in wanhoop zijn naakte takken uitstrekte, dat ze dicht bij haar dorp
was. Even verbaasde het haar, dat ze niet de bekende geluiden hoorde. Het gekrijsch
der aasvogels, die in de hooge boomen rond het dorp nestelden; dat ze noch het gehuil
der half uitgehongerde honden, noch het gekakel der kippen hoorde. Dit bevreemdde
haar en een onverklaarbare angst greep haar aan. Maar daar verrezen reeds voor haar
de daken der hutten en een oogenblik later had ze de open plek bereikt. Opnieuw
trof haar de doodelijke stilte, een vreeselijk vermoeden beving haar. Ze durfde
nauwelijks verder gaan. Toen vatte ze moed. Maar op het eerste gezicht zag ze haar
eerst zoo onverklaarbare vrees bewaarheid. Het dorp, waar ze eens gewoond had,
lag als uitgestorven, verlaten door de inwoners. Nog stonden er de zes hutten, maar
de binten waren losgeraakt en de daken, waarin groote gaten waren geslagen, half
verzakt. Het oerwoud
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had weer zijn rechten hernomen en gras, heesters en onkruid bedekten de eens open
plek. Het was haar of haar keel dichtgeknepen werd. Ze kon het nauwelijks beseffen.
Als een doodelijk gewond dier stond ze temidden van het uitgestorven dorp. Weg
was alles, weg waren haar ouders en broertjes, weg haar vrienden. Waarheen? Wat
was er gebeurd? Was Anawimpo, het opperhoofd, gestorven en had men volgens
Indiaansche zede na diens dood een nieuw kamp betrokken of had een of andere
ziekte het grootste gedeelte der bewoners weggevaagd en waren de overlevenden
gevlucht?
Met gebogen hoofd stond het meisje temidden der hutten. Daar lag de hut, waar
ze gewoond en geleefd had. Van al het huisraad was niets achtergebleven dan eenige
scherven van aarden kruiken en potten. Op de werkplaats, waar haar moeder zoo
kunstig aardewerk draaide, lagen nog slechts scherven. Koelasili raapte er een op en
staarde er in gedachten naar. Ze betrad de hut. In een hoek lag nog een oude hangmat
en eenige doeken, die men niet de moeite waard geacht had mee te nemen, Ze wilde
een der doeken oprapen, maar toen ze dichterbij kwam, keek ze in twee fonkelende
oogen en hoorde ze een nijdig gebrom. Ze deed verschrikt een stap achteruit. Een
wilde kat had er zich genesteld.
Ze verliet de hut en dwaalde tusschen de andere hutten rond. Achter de hut van
Anawimpo lag een betrekkelijk voor kort gedolven graf. Ze begreep. De Geest van
het Leven had Anawimpo weggehaald en nu waren de anderen met hun nieuwen
hoofdman weggetrokken, vreezend den verbolgen geest van den tijdens het leven
reeds zoo nukkigen, boosaardigen hoofdman. Een siddering doorliep het meisje. De
avond viel en nu toefde ze in het verlaten dorp, waarin misschien de geest van
Anawimpo rondwaardde.
Een gevoel van hopelooze verlatenheid bekroop haar. Waar waren haar
stamgenooten en ouders heengetrokken. Was Owoli, dien ze versmaad had, niet
Anawimpo als hoofdman opgevolgd en was Pitja, die ze haatte niet zijn wepee, zijn
vrouw? Voor de tweede maal bekroop haar de vrees, hoe haar stamgenooten haar
ontvangen zouden. Was ze niet haar ouders ontvlucht, had ze zich niet verzet tegen
den wil van haar vader. En in haar groeide de vrees voor straf, vermengde zich met
die, welke ze voor de doodelijke stilte koesterde. Ze wierp zich languit op den grond,
verborg haar hoofd in de handen en huilde.
Ze moest in slaap zijn gevallen, want toen ze huiverend van den killen avondwind
ontwaakte, was de nacht reeds gevallen. Sidderend stond Koelasili op. Vreemd zwart
in het bleeke maanlicht stonden de hutten als vijandige gevaarten, waarin zwarte
openingen als muilen dreigden. Rond haar rezen de hooge boomen, voorloopers van
het oerwoud, een zwarte dreigende bijna ondoordringbare muur. Instinctmatig wist
ze, dat ze zich niet meer temidden van het woud wagen kon. De angst klom in haar
en kneep haar keel dicht. Ze wilde vluchten naar de hut, waarin ze eens gewoond
had,
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maar daarin troonde de wilde kat met de glinsterende oogen en scherpe klauwen.
Rond de hut van Anawimpo waarde zeker diens geest, die haar grijpen zou en mee
zou nemen naar het Rijk der Dooden.
Koelasili trok haar doek hooger om haar schouders en rilde. Als sombere
nachtspoken rezen de boomen op. Uit het oerwoud klonk bijna geen enkele kreet op;
het was of de dieren bevreesd zwegen. Heel in de verte boven het oerwoud teekende
zich een vreemde, roodachtige gloed af. In haar angst lette ze er eerst niet op. Maar
de roode glans groeide tot een roodachtigen halven cirkel, die het woud insloot. Toen
eerst zag Koelasili het.
‘Het bosch brandt!’ dacht ze. Vreemd, ze wist, welk gevaar haar dreigde, maar
het benauwde haar niet. Ze wist bij ervaring, dat ze een schuilplaats vinden zou aan
de overzijde der kreek, dat wanneer de wind, de grootmoeder der wouden, niet de
vlammen over de kreek joeg, de overkant gespaard zou blijven.
De vuurgloed nam in hevigheid toe. Nu eerst hoorde ze in de stilte van den nacht
de kreten van het opgejaagde wild. Verschrikte kreten van vogels, uit hun slaap
gewekt, het angstig geroep der toekans, het gebrul der pumas en het jankend basgeluid
der wilde honden. Reeds joegen dieren langs haar heen als door een onhoorbare
meute opgejaagd: herten en pakira's, jaguars en tapirs. Zenuwachtig krijschend
slingerden apen zich van tak tot tak, van boom tot boom. Koelasili school achter een
stam weg. Ze rook reeds den prikkelenden geur van brandend hout. Ze snoof
onderzoekend den harsachtigen geur op. De wind woei van de kreek af. Ze wist zich
dus veilig. Even glimlachte ze, toen luisterde ze weer naar de geluiden uit het
oerwoud. Het getrappel der dieren, dat klonk als het geluid van vluchtende menlijke
voetstappen.
De vuurgloed hing nu niet meer boven het oerwoud. Hij werd een deel van het
woud zelf, werd tot een vlammenden rooden muur, die voorwaarts bewoog; een
onwrikbaren onoverkomenlijken muur, die alles op zijn weg vernietigde. Een
vuurwerk van lekkende gele tongen, die boomen en planten omsingelden en omhoog
klommen langs stammen en takken en de boomen deden worden tot reusachtige
flambouwen, die opvlamden in den donkeren nacht. De bladeren schrompelden
sissend ineen. Dan sprongen de vlammen of ze een wuft spel dreven op andere
boomen over, terwijl de eerst opvlammende stammen armelijk naakt verkoold stonden.
Als door een onzichtbare macht opgezweept naderden de vlammen het verlaten
kamp. Het kreupelhout vatte vlam. Een scherpe geur van brandend jong hout. Vonken
vielen neer op het dak van een aangrenzende hut, vonden gretig voedsel in de droge
palaloe-blâren. Grillige tongen kronkelden langs de steunbalken naar beneden. Even
werd de hut tot een flambouw, viel toen knetterend ineen. Vonken spatten over naar
de andere hutten, die tot reusachtige fakkels werden.
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Koelasili keek sidderend naar het vernietigingswerk der vlammen. Een dier schoot
langs haar heen. De wilde kat, die zich in de verlaten hut van haar ouders genesteld
had. Ze droeg een jong in haar bek. Nu werd het ook voor haar tijd. Ze moest zich
in de kreek werpen. Met forsche slagen kon ze veilig den overkant bereiken. Maar
het was of haar beenen verlamd waren of er een andere stem in haar was, die haar
gebood te blijven. Trillend geboeid en met starende oogen stond ze, wankelde
plotseling bedwelmd door den verstikkenden rook. Ze wendde zich om met opgeheven
armen, wilde vluchten, struikelde en viel bewusteloos voorover....
Armelijk naakt ligt het bosch, dat door den adem van het vuur is aangeraakt. Zwart
verkoold staan er de stammen, de bladerlooze naakte takken als in angst verwrongen.
Van de takken hangen de taaie lianen door het vuur kromgebogen als de staven van
een traliewerk. Door de ontbladerde takken valt vreemd het levenbrengende zonlicht,
dat anders nooit kon doordringen. De stilte van den dood heerscht er; noch de kreet
van een vogel, noch ander dierengeluid wordt gehoord. Boven het bosch cirkelt een
enkele naar cadavers spiedende aasgier, schiet als een zwarte schaduw naar omlaag,
vliegt dan weer klapwiekend met een schorren kreet op. Hier en daar smeult onder
de dichte grauwe aschlaag nog het vuur, laait een vlam op. Langs de kreekoevers
zijn enkele heesters gespaard gebleven, steekt het groen van het meterhooge paragras
en het oeverriet vreemd af tegen de zwartgeblakerde woestenij.
Maar onder de heete grauwe aschlaag, die zich als een doodskleed eindeloos ver
uitstrekt, zet de aarde onvermoeid haar scheppenden arbeid voort. Millioenen zaden
van heesters en woekerplanten ontkiemen, zullen zich langzaam uit de donkere aarde
omhoog werken en over de grauwe aschlaag zal zich een groenachtig waas spreiden....
Uit hun schuilhoeken onder den grond, waarin ze bij het naderen van den brand
gevlucht waren, komen de mieren reeds weer te voorschijn. Bouwen opnieuw hun
meterhooge nesten, ontbrandt in hun kleine werelden opnieuw de strijd om het
bestaan. Doodgraverkevers bedden de geschroeide dierencadavers in de nog heete
aarde als voedsel voor hun larven, zoo uit het doode nieuw leven barende. En uit het
eeuwige proces van rotting en ontbinding wordt het bosch herboren en wordt weer
ondeelbaar één met het zich steeds in eeuwigen kringloop hernieuwende oerwoud.
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Si j'étais Dieu
door M. Mok
Was ik een God, er ware geen beraad
om goeden of om boozen; ik zou minnen
al wat onder den hoogen hemel gaat
en weet niet wat met leven te beginnen,
en viert zijn driften uit in loos rumoeren,
in haat en moord en wellust en krakeel.
Mijn hart zou overvol zijn van ontroeren
en ieder kreeg genade als zijn deel.
- Ik heb hen dus geschapen buiten weten.
Er kan geen daad zijn dan uit mijn bereik.
Hun goddelijken oorsprong te vergeten,
nemen zij naar het tuchtlooze de wijk.
Niet dat zij van mij wenden is hun zonde,
noch dat zij keeren mij hun moe gelaat,
maar dat ik hen tot licht riep en de gronden
voor mijn bedrijven in het duister laat. O, angst, angst in een menschenhart geschapen,
is er een God zoo mild en overdadig,
dat hij hen allen vredig in laat slapen,
niet wetende van machten ongenadig?
Is er een God zoo om zichzelf bewogen,
om wat zijn toomelooze driften schiepen,
dat hij kan zeggen: - Zij zijn uitgetogen,
opdat zij eenmaal vredig in mij sliepen.... en wischt met handgebaar het leven voort,
en droomt zijn eeuwen verder ongestoord.
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De ruiters van Rome
door A.J.D. van Oosten
HET water spuit hoog op onder hun zware hoeven en het slaat zijn plooien wijd-uit
tegen de oevers van een haven, tegen de kusten van een baai; vier-en-twintig keeren
achter elkaar een nieuwe, bruisende golf van onder de vleugels van een
Savoia-Marchetti. De wind die zijn vaste gangen trekt door het uitspansel, en daar
is niemand die zijn geheim begin kent of zijn verborgen doel, stuift een oogenblik
flakkerend opzij en hapt razend naar het schuimend luchtspoor achter de staarten der
gevleugelde paarden, die op-rijden boven de Alpen en dreunend door zijn jachtveld
trekken, naar grooten en verren roem. Het is de honderd-schap van Italo Balbo, den
centurio der vliegende cohorte, kapitein der kapiteinen van het zwarte leger die den
wind en het water beheerschen door hun kennis en door hunnen moed. Zij vliegen
schouder aan schouder, eskader bij eskader, in vaste liniën boven de verstrooide
dorpen, de glanzende steden van het vaderland; zij begeven zich boven het witte dek
van de zee, waar de blauwe schepen als sterke visschen rondzwemmen. De toppen
van genadelooze bergketens grijzen aan den einder als zij met zachte sprongen hooger
huppelen in den lauwen morgen, zoodat hun vleugels reiken van Spanje tot aan
Hongarije, de wingewesten van het oude rijk. Even is er de volle strijd tusschen de
op-steigering der hoogste spitsen en hun donderende motoren; in een woedend gieren
breekt de valwind tegen hen los, maar zij klimmen over hem voorwaarts. Het gebergte
stort dan snel achteruit en uiteen: het nieuwe land opent voor hen zijn verwonnen
poorten.
Vuren en goud is de grond dien zij verlieten, brons en koel de bodem waarover
zij naderscheren, de wilde mist uit het Noorden bijt hier de gewassen en gesteenten
zwarter en ruiger uit. De wateren stroomen nu westelijk, hun kleur is grauwer en
zonder de helderheid van die, waarin zij zich tot dusverre wieschen. De wind begint
frisscher te waaien rond hunne flanken en stoot diepere gaten in het luchtruim onder
de zon. Beneden vouwt het heuvelland zich open, er liggen duistere wouden en in
de valleien hurken rookerige huizen tot vage gehuchten samen. De vlakke steden
keeren hun bevolkte straten naar den hemel waar de ruiters van Rome voorbijtrekken;
het zijn menigmaal geschonden steden en hun brandplekken en bouwvallen
versomberen het dof, gemengd coloriet van wit, groen en rood dat zijn oorspronkelijk
bezaten. Hier togen de legioenen met den arend-standaard eeuwen voor dezen door,
de vervoerde legioenen der ijzeren legermacht; tot in het schimmig horizontblauw
bestormden hun kampioenen de domme benden der barbaren, tot aan den Oceaan
dreef de keizerlijke ruiterij haar paarden
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door de vlakten en over het strand. De verhoudingen verschoven, de barbaren werden
wezens-gelijken, vreedzaam liggen de landouwen onder den aanmarsch dezer nieuwe
cohorte en slechts vreedzaam zal haar intocht zijn, nu de spanning der eeuwen
saamkrimpt in één dag en de drift van honderd stoute tochten aandreunt in deze eene
vlucht der vier-en-twintig. Gewisser dan alle gedachtenis staat heden de zekerheid
dat geen Oceaan hun meer tot grens zal strekken, nu een ervaren veldheer hen aanvoert
in den rennenden stormloop over den ruischenden afgrond harer kolken. Zwaarder
dan de marschstap der Pretorianen davert de hartklop der vliegende paarden door de
stilte der Germaansche wouden, waar eertijds de legioenen vielen.
Aan het strand, op de grens van den Oceaan staan zij een halven dag in rust en
laten de paarden grazen. Bij de nederdaling stort er een, zijn wond is doodelijk en
het sterft terstond. Een ander neemt zijn plaats in, zij blijven vier-en-twintig, den
komenden dag zullen zij Brittannië zien. Uit een vreemd waas dat hoog aan den
thuis-einder staat, richt zich langzaam een melkgele zon op, terwijl zij achter elkaar
aanrijden naar de morgen-parade. Bij dit grijs licht zijn alle tijden over dit land
vergaan, wateren hebben zij gebaard en in killen mist zijn zij vervlogen. De zon kan
niet heerschen over den ban der nevelen en de benden der wateren hoopten zich
machtig op tot eeuwige zeëen. Er staat eenig landvolk aan de kusten als de
vier-en-twintig hoefstampend boven het water rijden, het juicht niet en wuift niet
met kleurige vlaggen; het staat er en denkt misschien aan de groote krachten die God
den mensch gaf, maar het juicht niet en gaat weder zijn weg.
De geelwitte mist heeft nu de zon losgelaten en werpt zich spoorslags over de
akkers, over de kleine bosschen; hij zweeft naar het strand en glijdt weg over de
wateren. De golven berijdt hij zonder teugel en verdeelt dan zijn heir, voorwaarts en
zijwaarts gaan zijn regimenten, omhoog drijven zij in dunne wolken, verder omlaag
schuiven zij een ondoorzichtig dek over de zee. Het is nog slechts een spel, schertsend
grijpen speelsche nevelslierten naar de staarten der paarden van de ruiters van Rome.
Het is slechts een spel en glorende in de zon duikt voor hen de witte kust op: Albion,
de laatste oever van het oude land, groen deel reeds van den groenen Oceaan. Na
dezen korten rit hebben zij geen vrees meer voor de grijze horizonten van het Noorden.
Het ongeduld der honderd stijgt met den middag en de uren voor den rustgevenden
slaap, die reeds in den avond beginnen, zijn doorbroken van een gedurig opzien naar
het vorderen van den nacht. De wachters bij de paarden hooren door de duisternis
het eindeloos schreien van den Oceaan, haar tranen stroomen in de straffe branding
der golven langs de kust. Driemalen laat een kleine boot zijn licht zien in het
voorbijvaren en dwaalt weer weg over de heirwegen der visschen, het vuurtorenlicht
op de naaste rots trekt zijn snede keer op keer door het gesloten duister van den
stommen

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

281
hemel. Na de vierde aflossing ontwaren zij de geluiden die voor den dag uit rollen
en zoeken het licht van den morgen, maar het pantser des uitspansels vangt slechts
een grijzen zorgelijken schemer van over de verten der zee. Er klinken signalen en
bevelen, zij zadelen de paarden en zetten ze gereed voor den tocht. Doch de damp
valt zwaarder en dichter over het strand, vleugels en tuigen beslaan van het stof-water,
er is geen ruiter die het einde van de rij kan zien.
Een oogenblik blijft het stil na een helder bevel; dan klimmen zij weder af en
schikken zich in de opgelegde rust. Er is niemand die doelloos mort, zij staan voor
een gemeenschappelijk berusten dat zij dragen met algemeene kracht. Hun drift staat
geklemd tegen dezen blinden muur, de laatste stelling van den Atlantischen Oceaan
tegen den stormloop van de ruiters van Rome.
Het is een beleg dat door het geschut van hun geduld gewonnen wordt, de mist
trekt op. Zij zadelen opnieuw de vier-en-twintig en werpen zich te paard, op-rijdend
en stijgend over de brug die zij zelf vormen, die vóór hen niet is, en die achter hen
niet staande blijft.
De schuimstrepen langs de kust spoelen weder weg tusschen de kleine golven, het
verlaten strand wordt weder vlakgeblazen door de scherpe bries, die den nevel heeft
opgejaagd. Tegen de vochtige diepte van het Westen zijn nog de laatste stippen
zichtbaar van de vliegende cohorte; zij draaft wit en blinkend in het versche tempo
van den eersten aanloop den hemel door, na dagen wachtens. Achter haar ligt een
zwarte veeg in de zeeronding waarboven zij vliegt, IJsland.
Nu de wieren en het laatst geduik der vogels onder hen verdwijnen, steken de
vier-en-twintig de koppen recht naar den overkant, tusschen het oneindige en de zee,
een stalen troep. Scherp gespitst staan hun ooren naar de teekens van den aanvoerder;
het is een kort, bondig spreken van een geheimzinnige taal, maar zij verstaan het
woord en handhaven hun orde, schouder aan schouder, eskader bij eskader. De kleur
van het water is tot hun verwondering grijs-groen geworden, het glinstert onder de
roomen zon bleekgeel uit, boven den einder dien zij gaan doorbreken ligt een strakke,
doffe verwaaiing van wolken. De donder van hun voortgang omringt hen, er is geen
echo en geen tegenklank in dit ontruimde heelal, zij binden brullend den strijd aan
met het eeuwig schommelend verschiet en zien dat zij alleen staan in den kamp,
tegen den Grootere, het Water.
Maar zij zijn honderd en het vaderland luistert naar het verre brieschen hunner
paarden, zij hooren hoe hun vrienden, hun moeders luisteren. De koepel boven de
zee wint vóór hen ruimte en draait achter hen gelijkmatig dicht, het is een beweging
die zij niet waarnemen maar waarin zij gelooven.
Zij schuiven de zee-kaarten zachtjesaan op, al schijnen zij stil te staan tusschen
de windstreken.
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Ruggelings over het water aangezwommen, rijzen over de lengte en de breedte van
den Oceaan haar laatste verdedigers, de uitgespreide liniën van den mist. Eer zich
de ruiters van Rome kunnen keeren of wenden zijn zij omsingeld door de divisiën,
de corpsen, de saamgetrokken legers van den onverslagen vijand. Het is het einde
van een droom, hoogte noch diepte, licht noch uitzicht is overgebleven; de matte
spiegel van den dag in de fijne waterdeelen schemert nauwelijks tot de einden hunner
vleugels. De vreeselijke muur van den Oceaan springt in geluidlooze stapeling tot
een nieuwe, verdoemelijke grens, waarachter niemand komen kan. Zwart zal in het
vaderland de rouw zijn om den witten dood der honderd, die reddeloos optornen
tegen de dommekracht dezer Atlantische benden. In plotselinge eenzaamheid klauwt
elk der paarden zijn laatste, harde sporen over den onbegaanbaren weg.
Maar met korte, klare commando's stelt zich de stem van den centurio tusschen
zijn mannen en den mist. Gehoorzaam verspreiden de paarden zich in een wijd rayon,
zooals zij leerden bij de straffe oefeningen in de loopweiden; daar is van afstand tot
afstand slechts den nieuwen vasten dreun hunner hoeven over de barricaden van den
nevel. Zij hebben de oogen groot en grimmig open, de ooren strak geheven naar het
tintelend woord van den aanvoerder, die spreekt achter het feilloos compas. Zoo
draven zij voort in den grijzen nacht over de vervaarlijke valstrikken tusschen het
watervlak en hun hoogste stijgpunt uitgezet; zoo draven zij voort op het veilig signaal
dat hun leidt van minuut tot minuut, de ruiters van Rome.
Zij vinden elkaar niet ver uiteen en zonder verdwalen terug onder een cobalten
lucht, wit en blinkend van flanken en tuig tegen den vrijen hemel. De zon lekt den
wasemenden doodsmist van hunne vleugels en beschijnt de overzijde van den Oceaan.
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Kroniek
Boekbespreking
Gerard Walschap, Trouwen, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1933.
Ook na het lezen van dezen zijn nieuwsten roman weet ik nog altijd niet wat ik precies
moet denken van Gerard Walschap. Is hij nu toch waarlijk in den grond een braaf
en geloovig katholiek, die zoo niet alles dan toch wel heel véél verwacht van het
goede voorbeeld en de kracht des geloofs, ook de bekeering van een ploertig sujet
tot eerwaardig pater familias, ook het welslagen van zijn huwelijk, dat gezegend
wordt met dozijnen kinderen, kleinkinderen, ja met een geheelen aartsvaderlijken
stam, tot in lengte van dagen? Of.... is het alles ironie, steekt hij heimelijk den draak
met dezen zondaar die tot een soort van heilige wordt omgetooverd en heeft hij
innerlijk geen ernstig woord voor ‘onzen braven Rik van Oepstal, de goedheid zelf,
wijs en bezadigd en een groot weldoener in stilte’ (blz. 175; het verhaal is dan bijna
uit)?
Ik schreef: zoo niet alles dan toch veel verwacht. Niet álles zeer zeker! Want van
nog één ander idealisme in Gerard Walschap ben ik wel volkomen overtuigd. Hij
gelooft aan de vrouw-op-haar-best en hij verwacht geen klein beetje van de groote
en toegewijde liefde waartoe zij in staat is. ‘Mie’, Riks kranige kameraad en motor,
is er weer een nieuw en afdoend bewijs van. En wat ik verder zeker weet, is dat
Walschap nog altijd pakkend en levendig schrijven en in goeden stijl vertellen kan,
dat hij puntig-geestig is en een eerste klas menschenkenner. Een kenner dan ten
minste van dát soortje menschen, waarover zijn verhalen tot nog toe plegen te gaan,
en dat men in het algemeen nu niet bepaald eerste klas noemen kan, veeleer een
tamelijk verhavend zoodje. ‘Mie’ dan uitgezonderd! In ieder van zijn boeken één
vrouw uitgezonderd! Mie is een aardsche heilige, een natuurwonder, een wijf om
voor te knielen, en die men dan ook waarlijk niet gunt aan zoo'n schijnheiligen
patjakker als die Rik van Oepstal is. Ten minste, ik kan hem niet anders zien....
H.R.

Richard Minne, Heineke Vosen zijn Biograaf, Rotterdam, Nijgh & van
Ditmar, 1933.
Dit lijkt mij een respectabele, maar daarom nog niet gelukte poging om de jonge
menschen van 1914, en dát wat de oorlog aan hen misdaan heeft, nu eens op satirieke
wijze te typeeren, fantastisch en geestig en een beetje multatuliaansch, à la Fancy en
Woutertje Pieterse. Er staan eenige verraderlijke dingen in Minne's boekje: ‘Helaas!
Mijn muze is als een vulpen. Zij kladt heimelijk uw binnenzak vol, maar wanneer
gij haar diensten inroept, blijft zij stom’ (blz. 99) en, wat daar dadelijk op volgt (onder
het hoofd
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B e r o e p s v o r m i n g ): ‘Schrijven is algelijk het onschuldig ding niet, dat ik mij
aanvankelijk voorstelde. Waar is de juiste maat? Over anderen praten gaat nog. Ge
maakt ze zoo zwart en wit als ge maar wilt. Maar over u zelf! .... Naar mate ik vorder,
ontdek ik nieuwe afgronden in mij.’
Dit, intusschen, is goed en geestig gezegd - ex ungue leonem - en geen dozijn
mislukte satiren zullen mij dan ook het vertrouwen ontnemen, dat ik in Richard
Minne heb, al sinds ‘Het Fonteintje’, waarvan hij één der ‘jongens’ was. Alleen, hij
moet maar niet alles uitgeven, wat hem in zekere buien onder de vulpen (zijn muze!)
is gekomen. En vooral niet in een (waarachtig!) ganschelijk gouden band met roode
letters - al zal daarvan misschien méér schuld liggen bij de heeren Nijgh & van Ditmar
dan bij hem. Ook dit uiterlijk van zijn boekje is misschien anders geworden dan
Minne zich.... ‘aanvankelijk voorstelde’?
H.R.

Jan Veldman, De Steenen groeien, Maastricht, Leiter-Nijpels, zonder
jaartal.
‘Elsevier’ heeft zijn lezers herhaaldelijk proeven van Jan Veldman's zinvol en
warmbloedig verteltalent geboden. Doch dat altijd in korte verhalen. En 't komt mij
dan ook voor, dat werk van langer adem dezen schijver nog te machtig is. Zijn
onderwerpen zijn er ook wat klein en schraal voor. Hij weet ons zonder twijfel te
interesseeren voor zijn dorpsmenschen, maar er is niet genoeg stijging in die
belangstelling, en dat ligt natuurlijk aan Jan Veldman! ‘De Steenen groeien’, dat
beduidt: de stad slokt het land en de dorpen op. Daar kan tragiek in liggen voor
karaktervolle boeren en buitenlui. Maar deze tragiek heeft Veldman, zoo hij haar
zelf al beseft mag hebben, zijn lezers zeker niet genoegzaam doen gevoelen.
Daar komt bij dat deze prozaïst, die ons vroeger o.a. door zijn eenvoud aantrok,
nu iets slechts schijnbaar eenvoudigs, maar in wezen bizars heeft aangeleerd en
ingevoerd met zijn al te korte, al te vaak afgebroken zinnen en zinsdeeltjes, dikwijls
maar twee of drie woorden. Zijn stijl (wanneer daar nog sprake van kan zijn) heeft
er iets hijgerig-kortademigs door gekregen, dat ik-voor-mij in 't geheel niet kan
waardeeren. Het lijkt misschien erg modern. Onrust is inderdaad modern. Maar voor
iedere kunst geldt wat de groote architect Lloyd Wright voor de zijne heeft gezegd:
‘Simplicity and Repose are qualities that measure the true value of any work of art.’
H.R.

A.M. de Jong, De Schotel (Die kwam en ging), Amsterdam, Em. Querido,
1933.
Een verhaal om hartelijk over te lachen, een verhaal zooals ten onzent heel weinigen
maar met zùlk een elan opdisschen kunnen. Het is dan ook
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onder-de-Moerdijksch, laten we het niet vergeten! Wat een rumoer, wat een
genoegelijkheid, wat een plezier om te vertellen alleen al, wat een goedlachschheid
bij den auteur zelf! De anecdote van den antieken schotel is op zich zelf kostelijk en
leent zich uitstekend om mondeling te worden verteld, gezapig, met handgebaar en
gezichtsmimiek. En hoewel deze vertelling zóó geschreven is dat wij haar als 't ware
hóóren, tóch overvalt ons iets als een verkilling aan het einde er van. Waarom toch?
Is het omdat de Jong zijn personen iets te veel als marionetten laat dansen? Is het 't
bijna lugubere van de menschelijke zelfzucht die in dit verhaal zoo pijnlijk naar voren
treedt? De Jong noemt zijn verhaal: ‘een dramaties verhaal vol romantiek van kwade
hartstochten, grillige verwikkelingen en de triomf van het leedvermaak’. Deze
terminologie lijkt me wel wat al te uitbundig en niet geheel in evenredigheid met
hetgeen geboden wordt, toch ziet men er uit dat het geheele verhaal eigenlijk een
negatieve strekking heeft en daarom lichtelijk deprimeert. Nu zou men kunnen zeggen:
‘maar een deel der werkelijkheid i s immers zoo -’ maar dan geloof ik dat de Jong
zijn verhaal te weinig achtergrond gaf, dat men te veel mist het verzoenend element
dat toch ergens - in den auteur zelf desnoods - aanwezig had kunnen zijn, en dat een
sfeer zou hebben geschapen die minder verkillend werkt dan deze die, bijna
boosaardig, alleen de mensch schildert als een begeerig dier. Zeker is het dat A.M.
de Jong over een bijna fabelachtig vermogen beschikt om de kleine boertjes en
dorpslui door hun eigen gezegdetjes en uitbarstingen te karakteriseeren.
JO DE WIT

B. Kroon-Hoogewerff, Klein Wereldje, Zutphen, W.J. Thieme & Co, 1933.
Warmte straalt uit dit boek, dat ons voert in de wereld van een ziekenhuis. Warmte,
doordat de schrijfster de levens der vele patiënten, zusters en doktoren, ziet met
liefdevolle oogen en met een door ervaring mild geworden gemoed. Véél heeft ze
leeren begrijpen en veel leeren vergeven. Mild is de toon waarop zij ons het leed,
dat in de omsloten muren der ziekenkamer wordt geleden, verhaalt, mild ook daar
waar de schrijfster van opstandigheid, moedeloosheid en verraad vertelt. Want de
tegenpolen: moed en wanhoop, inzicht en verwarring, liefde en wreedheid - men ziet
ze misschien nergens zóó dicht opeen, zoo sterk sprekend als in een ziekenhuis, waar
steeds naast de ziekte zelf, als belangrijkste factor de zielegesteldheid van den lijder
meetelt. Iedere patient die binnen komt, brengt niet alleen de ziekte mee, maar ook
zijn leven, zijn omstandigheden, zijn geaardheid. En dus zijn conflicten, want ernstige
ziekte zonder eenig conflict is een uitzondering. En van al deze volheid deelt zich
immer iets mêe, het wordt overgebracht op de verpleegsters en doktoren die er in
hun wereld wederom
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iets van verder dragen. Toch wordt ons, naast het vele tragische, ook het lichte, het
blijde niet onthouden en men voelt respect voor de persoonlijkheid der schrijfster
die men voor zich ziet als menschelijk, gul, begrijpend. Over de litteraire kwaliteit
zelf van het werk is men minder enthousiast, het is eer journalistiek dan litteratuur
- het is te vlak, te gemoedelijk, - het mist stijl en beeldende kracht - het woord wordt
er niet gebezigd als een macht, maar heel familiair als een mededeelingsmiddel.
Daarom treft ons in dit boek vooral het menschelijke en beminnelijke van de
schrijfster.
JO DE WIT

L.H. van Lennep, Naar den Heiligen Berg, Een vertelling uit het oude
Egypte, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, zonder jaartal.
Wanneer wij in deze vertelling van het oude Egypte drie bladzijden gelezen hebben,
dan vertoeven wij in de hut van een ouden, Egyptischen visscher, die voor zijn gast,
den vluchteling Phahmes, boven het vuur ballen meel roostert, en dan beleven wij,
door de wijze van spreken en denken dezer aan het vuur gezetenen, iets van de sfeer
van het oud-Egyptisch landleven. Deze Phahmes moet, nadat hij eenigen tijd het
leven van de visschers medegeleefd heeft, verder vluchten, naar het land der
Bedoeienen, daar de koning zijn gevangenneming gelast heeft. Zijn grootste
bezorgdheid ten opzichte van deze vlucht is dat hij zal moeten leven te midden van
een volk wier gebeden en spreuken hij niet kent. ‘Ik ken de goden dier plaatsen niet,
hoe zal i k ze dienen? Moge ik tooverspreuken ontvangen die mij veilig naar het
vreemde land geleiden en mij laten terugvoeren in deze gezegende streken bij den
Nijl’. ‘Aldus zuchtte Phahmes en zijn woorden werden wezens die de demonen
verdreven en hem troostten.’ Het is de verdienste van den schrijver van Lennep, dat
hij op eerbiedige wijze getracht heeft de geestesgesteldheid van den oud-Egyptenaar
voor ons te doen oprijzen, hij brengt ons werkelijk in een stemming waardoor wij
Phahmes begrijpen wanneer hij later, oprecht, treurt als zijn koning gegaan is naar
het land, vanwaar niemand wederkeert - hoewel toch dit sterven voor hem het einde
van zijn ballingschap beteekent. Koningen toch waren voor den oud-Egyptenaar
wezens van goddelijken oorsprong en niet ver achter hem lag de tijd dat de goden
zèlf regeerden! Door beelden te gebruiken die toenmaals leefden in het gemoed en
in de voorstelling van het betreffende volk, trachtte de auteur de stijl van dat land en
van dien tijd te benaderen. Door studie en gewetensvolle aandacht is hij daar zeker
in geslaagd.
JO DE WIT

Lode Zielens, De gele Roos, A'dam, Uitgeversmij ‘Elsevier’, 1933.
Deze roos is een loot van denzelfden stam, welke die donker-roode smarteroos:
‘Moeder, waarom leven wij?’ heeft voortgebracht. Het is een werk,
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dat geschreven is met hetzelfde groote mededogen en met dezelfde schroomvallige
teederheid als dit zooeven genoemde boek, waarmede het talent van Lode Zielens
tot volle ontplooiing kwam. Ook thans toont de schrijver, dat hij meer is dan een
scherpzinnig psycholoog. Het gaat hem in laatste instantie niet om de
gecompliceerdheid der menschelijke psyche, doch om de diepten, die in haar zijn.
Daarvoor heeft Zielens een buitengewoon fijn ontwikkeld gevoel. Hij weet de
verborgen roerselen der ziel aan het licht te brengen en hij doet dit niet ter bevrediging
van eenigerlei nieuwsgierigheid, maar opdat wij menschen elkander beter leeren
kennen en begrijpen in onze vaak op zichzelf zoo duistere driften en uitingen. Wat
de kunst ons over onszelf onthullen kan, is getransponeerd in de objektieve sfeer.
Zij stelt ons in staat afstand van onszelf te nemen. In alle boeken is het alsof het over
‘anderen’ gaat - en hoe gaarne houden wij deze fictie niet tegenover derden staande!
-, maar in werkelijkheid gaat het altijd weer over ons. Elk boek, dat ons boeit, gaat
ons persoonlijk aan; het raakt ons, niet maar zoo toevallig ergens aan den omtrek,
maar precies midden in het hart. Een goed boek is, als het ons raakt, altijd een
voltreffer.
Misschien zullen er wel lezers zijn, die de werken van Lode Zielens ‘saai’ vinden.
Ze missen wat men in de dagelijksche omgangstaal ‘spanning’ pleegt te noemen.
Wie zich alleen voor zichzelf interesseert en niet voor zijn medemenschen, heeft
geen toegang tot deze lectuur. En wie aan den buitenkant staan blijft, voor dien heeft
zij geen zin. Ze schijnt hem ‘somber’, misschien zelfs hier en daar ‘onwelvoegelijk’.
Doch hij kan er zeker van zijn, dat hij zich vergist. Er is in de boeken van dezen
jongen Vlaamschen schrijver niets zinnenprikkelends, al beschrijft hij toestanden,
waarvan alleen volwassenen het wezenlijke kunnen verstaan. Het kan daarom
gewenscht zijn romans als ‘Het duistere Bloed’, ‘Moeder, waarom leven wij?’ en
‘De gele Roos’ niet in de huiskamer onder het bereik van rijp en groen te laten
slingeren, doch het wil volstrekt niet zeggen, dat er aan deze boeken iets te ‘smullen’
valt. Wie zijn lippen reeds heeft afgelikt, zal haastig naar een andere versnapering
dienen om te zien.
‘De gele Roos’ behandelt een thema, dat, zij het op een geheel andere wijze,
onlangs ook door Leonard Frank in zijn ‘Broeder en Zuster’ tot onderwerp van een
roman is gemaakt. Het is een uiterst delicaat thema, dat een bijzonder serieuze
behandeling vereischt om niet grof of onwaarschijnlijk te worden. Lode Zielens is
er, beter dan voor ons gevoel Leonard Frank, in geslaagd, beide klippen te omzeilen.
De broeder- en zuster-liefde, zooals zij in Antoinette (een onvergetelijke figuur) en
de ik-persoon van het boek tot uitdrukking komt, is zoozeer tot in haar laatste diepten
gepeild, dat men haar slechts in een erbarmend zwijgen als een tragische speling van
het noodlot aanvaarden kan. Er is niets stuitends in de manier, waarop ons Zielens
de ontwikkeling en het verloop van deze verhouding voor oogen stelt.
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Men gevoelt het op iedere bladzijde: dit kan niet anders; het moèt verloopen, zooals
het verloopt. En het is een bewijs voor het buitengewoon talent van dezen schrijver,
dat hij het ons zoo voor te stellen weet. Wij beseffen: in het leven, in de veelkantige,
veelkleurige levenswerkelijkheid bestaat zooiets. Het is geen verzinsel ten onzen
pleziere uitgedacht. En is dit niet het hoogste wat een kunstenaar bereiken kan, dat
- om met Goethe te spreken - zijn werk ‘natuur’ geworden is? Ook al moet die natuur
in dit speciaal geval voor ons dan ook ‘onnatuur’ heeten. Zielens heeft met dit boek
ten volle de verwachtingen bevestigd, die wij op grond van zijn vroeger werk van
hem koesterden. Moge zijn talent blijven groeien, bloeien en vruchtdragen een rijk
en schoon leven lang!
ROEL HOUWINK

Henriette Roland Holst-van der Schalk, De Roep der Stad. Rotterdam,
W.L. & J. Brusse's Uitgeversmij., 1933.
Het wil ons voorkomen, dat mevrouw Roland Holst haar krachten bij het schrijven
van dit spel heeft overschat. Er komen in ‘De Roep der Stad’ heel wat reminiscenzen
voor aan beter en krachtiger werk van deze dichteres.
Trouwens: het dramatische als zoodanig ligt mevrouw Roland Holst niet. Haar
fort is haar lyriek. Daarin is zij groot; daarin is zij onze grootste, levende dichteres.
In haar dramatische poëzie herhaalt zij voor het grootste deel feitelijk haar lyrische
‘verworvenheden’.
Het bevreemdt ons, dat bij het ouder worden dit inzicht niet bij haar is gerijpt; dat
zij zich in haar uitingen niet die wijze beperking schijnt te kunnen opleggen, die de
aard van haar talent vereischt. Een spel als het bovenstaande bevat niet het woord,
dat wij van deze dichteres op grond van gansch de ontwikkeling van haar lyrisch
oeuvre, mogen verwachten. In de eenige jaren geleden in De Stem gepubliceerde
gedichten werd de verwachting gewekt, dat de geboorte van dit woord, dat liefde en
kracht in eenen is, niet lang meer uit zou blijven. De tekst van dit spel lezende echter,
krijgt men het gevoel, of zij het weder diep in haar hart heeft begraven en doet de
twijfel rijzen, of het nog ooit van haar lippen komen zal.
Moge Henriëtte Roland Holst zich bezinnen op wat de nood van duizenden, die
zich eenmaal aan de milde bronnen van haar kunst hebben gelaafd, t h a n s van haar
vraagt. Misschien zal dit de weg zijn, waarlangs zij opnieuw afdalen kan naar de
diepten. Zijn er geen stemmen om haar heen, die dezen nood zoo duidelijk uitspreken,
dat zij in het midden van haar droomen erdoor wordt opgeschrikt? Of is er nog altijd
het ritselen van verschrompelde herinneringen om haar heen?
ROEL HOUWINK
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Favourite British Paintings, Edited by C.G. Holme. Introduction and
Description of Plates by Anthony Bertram. The Studio Ltd. London-New
York, 1934.
Niet minder dan 24 fraaie afbeeldingen in kleurendruk brengt deze nieuwe
Studio-uitgave, welke technisch op een hoog peil staat. Of men buiten Groot-Brittanië
deze ‘favourite’ Britsche schilderijen alle even belangwekkend zal vinden, is even
twijfelachtig als de instemming met enkele wel zeer Britsch-insulaire verzekeringen
in de voorrede als b.v. deze dat de Engelschen onder de Europeesche naties ‘supreme’
zijn in letterkunde (en dan ook daarvoor moeten boeten door in de schilderkunst
minder belangrijk te zijn) en dat de Engelsche schilderkunst van het landschap, vooral
in waterverf, door niets in Europa wordt geëvenaard. Dit geldt dan voor het tijdvak
van de 17e eeuw tot 1900, zijnde de grenzen, voor deze verzameling van reproducties
gesteld. Onder de reproductie treft een naar een schilderij van William Blake
(1757-1827): de wijze en de dwaze maagden, door een zin voor rhythme en expressie,
welke voor dien tijd zeer ongewoon was. Natuurlijk zijn Hogarth (‘The shrimp girl),
Gainsborough, Reynolds, Romney, Crome, Constable met fraaie afbeeldingen
vertegenwoordigd. Van Alfred Stevens (1817-1875) is er het prachtige, bekende
portret van Mevrouw Collmann. Van ieder der 24 vertegenwoordigde Britsche
schilders is een korte biografie met karakteristiek bijgevoegd.
J.S.

Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 12. Gebouwen voor hooger en
middelbaar onderwijs, W.L. en J. Brusse N.V. Rotterdam 1934.
Thans is deze bekende serie volgens het plan aangevuld met dit deel, evenals de
vorige bestaande uit een verzameling van goede reproducties en plattegronden. Wij
vinden hier o.m. de H.B.S. te Harlingen van J. Crouwel, de ambachtsschool te
Scheveningen van ir. J. Duiker, het gymnasium te Amersfoort van ir. C.B. van der
Tak, de H.B.S. te Tiel van ir. H. Hoekstra, diverse onderwijsgebouwen te Amsterdam
van Publieke Werken, het gymnasium te Utrecht van Gemeentewerken, en andere.
Als het met de inwendige zorg voor het onderwijs even goed gaat als met de
uitwendige....
J.S.

De hindoedanser Indra Ramosay
Twee jaar geleden debuteerde op bescheiden manier een zeer jonge Hindoedanser
te Parijs, tijdens een matinee in het Oostersche Museum Guimet gegeven. De critiek
was het er dadelijk over eens dat men hier te doen had met een danser van bijzondere
begaafdheid en directe inspiratie. Sinds-
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dien heeft de jonge Ramosay veel gewerkt, zijn programma's uitgebreid en gevarieerd
met groepdansen door hemzelf ontworpen of samendansen met een vrouwelijke
partner.
Naar aanleiding van zijn komende toernee door Holland kan het voor zijn
aanstaande toeschouwers van belang zijn, deze kunst te bespreken en te analyseeren.
Altijd toch zal Kipling's gezegde waar blijven ‘East is East and West is West and
never the Twain shall meet’, maar een verklaring van de symboliek dezer dansen
kan er veel toe bijdragen ze algemeen begrijpelijker te maken en daardoor het genot
van den toeschouwer te verhoogen.
Om te beginnen dan moeten wij wel in het oog houden, dat voor de
Hindoebevolking de dans veel minder een ontspanning of oogstreeling is, dan wel
een vrome inspiratie, gebaseerd op oude tempelceremoniën. Zelfs bij dat deel van
het programma, dat populaire, niet-gewijde dansen brengt, blijft deze innerlijke
gespannenheid den danser, die meer weg heeft van een priester bij een mystieke
dienst, die de bewegingen van zijn lichaam als een offerande den Goden aanbiedt,
om hun te duchten wraak te ontgaan of de kwade Geesten te sussen.
De Hindoesche danskunst staat zelfs in verband met de beoefening van ‘yoga’.
Schreef de betreurde Henri Borel, de groote kenner van Oostersche kunsten, niet in
dien geest, naar aanleiding van het eerste optreden van Indra Ramosay in Holland,
verleden jaar. Hij leert ons o.a. dat dans en tooneel bij de Hindoes in onverbrekelijk
verband stonden en dat de oudstbekende dansvormen mythologische tooneeldansen
waren. De God Shiwa, de derde der Hindoesche Drie-Eenheid, werd als Nataraja,
koning der Dansers, voorgesteld, die ‘evenals de latente hitte in brandhout, zijn kracht
uitstort in den geest en in de stof en deze weer op hun beurt dansen doet’ (theorie
der in trilling zijnde electronen?).
In de allereerste dans reeds, ‘Invocatie’, treft den toeschouwer dadelijk als een
aureool van wijding, die onzichtbaar het fijngevormde hoofd van den danser omwaart.
De eerst gesloten oogen openen zich in nietszienden blik; altijd trouwens, evenals
bij de meeste Javaansche dansers, zal de blik in het onzienlijke zijn geconcentreerd.
Dit is niet de eenige overeenkomst met de danskunst van onze koloniën: vele
gestyleerde gebaren, en symbolische handhoudingen, hasta genaamd, vindt men in
de houding van Goden- en Boeddhabeelden terug en deze hebben zoowel de Hindoeals de Java-plastiek beïnvloed.
Langs het hooge, smalle voorhoofd van den danser vallen de glanzende
blauwzwarte haren, tenzij dat deze door de ingewikkelde plooien van de kleurige
tulband worden bedekt; tusschen de wenkbrauwen plekt het kleine kasteteeken, het
lange, slanke lichaam is in helkleurige gazen sluiers gewonden, van een verrukkelijke
kleurharmonie met de matte huid en de zachtglanzende geciseleerde versierselen.
Wonderbaarlijk van soepel beweeg is
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het bovenlijf en het spel der armen, de lenige polsen en vingers plooien zich in
gratievolle bogen, de rinkelende bellen der voetbanden stampen en zingen in zich
versnellend rythme en volgen nauw de begeleidende muziek.
De eentonige melodie van de dans ‘Avondzang’ roept de geheimzinnige sfeer van
een tropennacht op. De schelle klacht van de fluit is als een slang die zich rolt rond
de matte tonen van het kleine Hindoe harmonium. Het fond van de muziek wordt
gevormd door het steeds wisselend rythme der tabla, de inlandsche trom, die onder
de ongeloofelijk soepelsterke vingers van den bespeler een heel gamma van geluiden
voortbrengen kan.
Ook andere Hindoe instrumenten worden ter begeleiding gebruikt, de groote,
tweesnarige viool, die uiterlijk op een cel lijkt, een tinkelend koperen klokkenspel
en groote, geheimzinnig luidende bronzen gongen. De aanvoerder van het orkestje
is de Hollandsche componist Peter van Hoboken die zich niet alleen gespecialiseerd
heeft in het bespelen van verschillende Oostersche instrumenten, maar die de meeste
partituren van deze muziek, slechts op gramofoonplaten maar nooit op papier
vastgelegd, heeft neergeschreven.
Een van deze oude volksmelodiën, waarvan de muziek van eeuw tot eeuw bij
overlevering werd overgedragen, is de ‘Chanson de Printemps’. De danser, in
oranjekleurige sluiers gedrapeerd, het bovenlijf naakt, een witte bloemkrans rond de
hals, beeldt hier het ontwaken van de jonge natuur uit, tezamen met het groeien van
zijn jeugdige passie. Vreugdig dansend verbeidt hij de komst van zijn geliefde. Maar
hier ziet men hoe zich altijddoor de Hindoe de aanwezigheid der Hoogere Machten
bewust is. Temidden van zijn geluk nadenkend, houdt hij stil om voor het altaar te
knielen en de Goden te aanbidden, alvorens zich weer te laten meesleepen door het
rythme der muziek, dat tevens zijn eigen innerlijk rythme is, en onbekommerd blij
weer voltooit hij de dans van het Leven en van de Liefde.
Van zeer groote schoonheid is de Krishnadans. De God, als herder verkleed, is op
aarde afgedaald en met zijn fluitspel brengt hij de Ghopi's, de herderinnen, in
verrukking. Immaterieel en on-aardsch lijkt hier het slanke lichaam in het blauwige
licht der schijnwerpers. Een korte, goudgevoerde sleep hangt van de groengedrapeerde
lendenen af. Een enkele witte bloem versiert het losse haar; geen enkel ceremonieel
juweel verraadt den goddelijken oorsprong van den danser.
De meeste standen van deze dans, plastisch van groote originaliteit, zijn
geïnspireerd op de ‘moedra's’, de gestyleerde gebaren der oude Boeddhabeelden.
Elke beweging van de expressieve handen heeft een traditioneele beteekenis; zoo
verbeeldt het telkens weerkeerend gebaar van de elkaar rakende, draaiende
vingertoppen, de strooiing van het zaad dat over de Levensakker wordt uitgespreidt.
In de ‘Dans der Extaze’ ziet men hoe de geloovige, die het heilig vuur in zich voelt
oplaaien, langzaam aan bezeten wordt door de obsessie van de
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altijd sneller wordende muziek. De trillende handen, waarvan de duimen gekruist
zijn, symboliseeren den gewijden vogel die zich van de aarde losmaakt om ten hemel
te stijgen zooals de ziel zich van het extatische lichaam bevrijdt. Een gevoel van
uiterste overgave aan den dans, van devote wijding, deelt zich ook aan de toeschouwer
mee - hier ziet men meer dan den artiest die geheel in zijn kunst opgaande erdoor
meegesleept wordt; het is een dieper gevoel, even oud en even jong als de wereld,
dat zich van den danser heeft meestergemaakt, hetzelfde dat wij allen op een of ander
moment van ons leven voor de raadselen van het bestaan ondervinden. Ramosay
heeft ook andere dansen, minder streng vasthoudend aan het ritueel en de traditie
der gewijde dansen, minder diep misschien, maar daardoor juist van groote werking
op het publiek. Daar is bijvoorbeeld de forsche en viriele zwaarddans, waarin heel
het wezen van den danser zich schijnt te ver-aardschen om de opwinding van den
strijd tot een soort fanatisme op te voeren eindigend in de apotheose van de
dronkenmakende overwinning - ook hier blijft desondanks elk gebaar zuiver
beheerscht en van een strenge plastiek.
Een van de meest recente nummers van het programma, waarvan Holland de eerste
publieke uitvoering zal zien is ‘Het Wierookvat’.
Hier blijft de danser op den grond geknield, het onderlijf verborgen in de breed
uitvloeiende plooien van een uitwaaierend fluweelen kleed; alleen de langzaam
bewegende armen vertolken de aanzwellende melodie. Hooger, steeds hooger, golft
het lichaam zooals de verdampende wierook die zich in de ijle lucht verliest. Het
geheele wezen schijnt zich naar een andere wereld te willen uitstrekken, de schouders
trillen, de handen rijken.... totdat alles langzamerhand weer naar de aarde wordt
getrokken en verzinkt in de zwaarfluweelen plooien van het sombere kleed.
Met zijn gratieuze leerlinge Devaki geeft hij enkele opmerkelijke samendansen.
Ook de solo muzieknummers, die de mogelijkheden van de weinig bekende
Hindoeinstrumenten demonstreeren, zijn van belang. De toeschouwer ontdekt hier
tezelftertijd een interessante, weinig bekende folklore en een kunst die buiten alle
nationale grenzen treedt en universeel wordt door het uitdrukken van ontroeringen
die ons allen gemeen zijn en die om die reden dan ook door elk publiek overal even
hartelijk bewonderd worden.
CORNELIUS CONIJN

Piet Wiegman als fayenceschilder
Trokken hem de materies die niet veranderen en welke men slechts in de ceramiek
en in de glasschilderkunst vindt? Dreef het verlangen naar middelen en mogelijkheden
zich sneller, lichter en speelscher uit te drukken hem tot het fayenceschilderen? Hoe
dit zij, de begaafde schilder Piet Wiegman stortte zich in de wereld dezer
alchemistische en geheimzinnige kunst. Hij

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

LVII

DE HINDOE-DANSER INDRA RAMOSAY IN EEN ZIJNER DANSEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

LVIII

PIET WIEGMAN FAYENCE-TEGELTABLEAU

PIET WIEGMAN FAYENCE-BORDEN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

293
versierde eens borden van gewoon aardewerk. De kunsthandelaar en verzamelaar A.
Vecht zag deze proeven van decoratieve kunst, die hij stil voor z'n eigen pleizier
maakte, erkende het talent en gaf hem den lust tot het fayence-schilderen. Hij bracht
hem in aanraking met den Duitschen ceramist Paul Dressler en dat was het
uitgangspunt van een vruchtbare samenwerking. Met elkander voerden zij borden
en tegels uit, charmante stukken fayence, naar Wiegman's ontwerp gevormd en
gebakken door Dressler, versierd door den schilder, die de decoratieve kunst nog op
geen ander gebied beoefend heeft. Wel maakt hij ook z'n bezigheid van de
beeldhouwkunst, snijdt de poppen voor een theater en andere speelgoederen zijner
kinderen in hout. Wiegman begon z'n zuiver persoonlijk werk met een palet van
glazuren, dat Dressler voor hem gereed gemaakt had en dat in 't geheel niet lijkt op
z'n schilderspalet en bedekte de leege vlakken der borden en tegels met z'n vrije en
speelsche fantasiën.
Misschien is het waar wat de Catalaansche ceramist Joseph Llorens i Artigas, die in samenwerking met den modernen Franschen schilder Raoul Dufy fayencevazen
en met den architect Nicolas Ma Rubio merkwaardige salontuinen uitvoerde -, eens
gezegd heeft, n.l. dat er geen geheimen in de decoratie bestaan. ‘Wanneer mannen
als Dufy de hand aan de pâte leggen, dan kennen zij de techniek-zelve van het vak
in acht dagen beter dan de artisans-decorateurs, die hun heele leven niets anders
gedaan hebben. Zij hebben bovendien het talent en zelfs het genie.’ Groote ceramisten
hebben weliswaar plechtig verklaard dat zoo'n kunst de negatiezelve van de ceramiek
was. Jalousie de métier op schilders die onder de duiven der ceramisten schieten?
Ook Piet Wiegman stond slechts korten tijd in een soort leerlingenverhouding tot
Paul Dressler. Na enkele weken begon hij technische ontdekkingen te doen. Met de
eerste glazuren, die hij zeer bewonderde, bereikte hij nochtans zijn doel niet: zij
gaven geen zuiver beeld en vertoonden witte plekken. Thans laat hij z'n borden en
tegels vormen - voor zoover hij het zelf niet doet - en bakken op de fabriek van
Goedewagen te Gouda. Maar op z'n verlanglijstje staat een eigen oven!
Men heeft Raoul Dufy's talent eens op de manufacture van Sèvres trachten te
gebruiken. Men noodigde den kunstenaar uit op een model in gips te teekenen. Zijn
teekening werd vervolgens overgebracht op papier. Tenslotte kwam een heer in
gekleede jas, een ‘artiest’ van de Manufacture haar calqueeren op de definitieve vaas.
Er was niets meer in van Raoul Dufy; heel de gratie van zijn teekening was verdord.
Hieruit wordt duidelijk dat de fayenceschilder in onzen dag voor zichzelf moet
werken. Althans indien z'n doel, zooals dat van Piet Wiegman, is levende kunst te
maken, waarbij de afstand tusschen conceptie en uitvoering zoo kort mogelijk is.
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Op een fabriek maakt men geometrische borden en zuivere witte. Natuurlijk moet
men trachten een bord rond te maken. Maar als het levend is, zal het tenslotte niet
rond blijken! Wiegman veroordeelt de industrieele middelen. Ook hij acht het
onmogelijk in de ceramiek een gevoel te vertolken, als men zich van andere dingen
dan zijn vingers bedient. Hij vormt z'n borden en tegels dus zelf met de hand of laat
die door anderen naar zijn ontwerp uitvoeren. Hij maakt dus ‘pièces uniques’,
persoonlijke werken, waarbij het werktuigelijke de kleinst mogelijke rol speelt.
Het palet van den ceramist is niet dat van den schilder. Het is niet voldoende te
mengen; men moet bakken in vuren van verschillende en zelfs tegengestelde
hoedanigheden: het is onmogelijk de werking der glazuren te scheiden van die van
het vuur. In dien strijd met het vuur zijn de mislukkingen de beste, wellicht de eenige
vruchtbare lessen!
Daar het niet mogelijk is er op terug te komen, is de fayenceschilder genoodzaakt
de van te voren bedachte teekening snel en breed op het bord of den tegel aan te
brengen in de moeilijke materie der kleurige glazuren, waarin hij zijn penseel gedoopt
heeft. Hij moet er hierbij op rekenen dat de kleuren dezer glazuren door het bakken
totaal veranderen. Met lichte hand en frisschen toets brengt Wiegman deze moeilijk
te behandelen verfstoffen aan op den ondergrond, die de in allerlei nuances spelende
kleuren direct opzuigt.
Zijn kunst zet de traditie voort van de 17de eeuwsche ‘blauw’-schilders als de
groote paysagist Frederik van Frijtom, als de Rotterdammer C. Boumeester, de
schilder van schepen op zee en landschappen in blauw op witten grond, van een
plateelschilder als Gysbert Verhaast, die evenals hij veelkleurig aardewerk maakte.
Hij vervalt n.l. evenmin in nabootsing van het Italiaansche of Spaansche, Chineesche
of Japansche decoratie-systeem, doch put, volgens dezelfde logica, geheel uit zich
zelf, zoodat hij met recht van zijn kleurig aardewerk kan zeggen ‘'t is huisback en
heel mijn’. Hoewel hij verfijnde en edele kleurencombinaties kan maken, mag de
z.g. ‘boerenwaar’ hem door de naïeve schoonheid meer trekken dan het Delftsche
aardewerk, waar niet het ceramische voorwerp, doch de rijke versiering alles is.
Een zijner eerste tegels schilderde hij naar een oude prent, de Hl. Drievuldigheid
voorstellend. De latere zijn alle naar eigen inventie. Na eerst vier tegels met visschen
en garnalen in andere gamma's beproefd te hebben, schilderde hij naar een ontwerp
in waterverf, dat hij vrij volgde, een groot tableau van twaalf tegels, versierd met
zwierige visschen en een kreeft. De kleur beperkt zich tot geschakeerde bruinen,
waar even een teer rose of groen door vloeit.
Een ander hoofdwerk is een tableau van vier tegels met een medaillon, welks
onderwerp bestaat uit vier kaartspelers, die ook groote drinkers en rookers schijnen.
De hoeken van dit arrangement in groenen worden gevuld door speelkaarten. Weer
een andere tegel stelt voor een paard met veulen bij een boom, in een medaillon
omlijst door blauwe versieringen. Wiegman's
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werk bestaat verder uit borden. Een der eerste was een bordje voor een kind, bij
uitzondering óp de glazuur versierd met een kip en een haan. De onder de glazuur
aangebrachte kleuren zijn heel rijk en verscheiden: alleen hel-rood wordt niet of
spaarzaam aangewend. Zij zijn opgevroolijkt door versieringen met maan en sterren,
salamanders en slangen, vogels en nesten met eitjes, visschen en garnalen, bloemen
en planten, ornamenten uit punten, lijnen en vlakken: vele en velerlei.
Is Piet Wiegman de primitief van een kunst die hij ontdekte of redde? Wij hebben
weer wat nieuws, een nieuwe fayenceschilderkunst, die wellicht eens weer even
algemeen en rijk zal bloeien als in onze gouden eeuw! Wiegman beschouwt zijn
werk nog als experiment, maar laat ons verstandig zijn en erkennen, dat hij reeds tot
werkelijke resultaten kwam!
KASPER NIEHAUS

Victor Tischler in den kunsthandel J. Goudstikker, Amsterdam
Een paar jaren geleden maakten wij hier te lande voor het eerst kennis met Victor
Tischler en wel in 1927, toen twee zijner doeken deel uitmaakten van de
Oostenrijksche tentoonstelling in den Haag. De herinnering bleef bij: een herinnering
aan iets gaafs en fijns, dat eerder een teruggrijpen was naar oude waarden dan een
verovering van nieuwe. Dit beeld bevestigde zich bij het aanschouwen van een vrij
groote verzameling van zijn werk, waarmee de kunsthandel Goudstikker te
Amsterdam, aan wiens initiatief wij den laatsten tijd reeds meer belangrijke
tentoonstellingen van moderne kunst hebben te danken, ons verplichtte. Het is een
geluk, dat wij hier in Holland op dit gebied nog niet al te zeer aan de autarchie doen
en dat in de wereld der beeldende kunst niet zulke misselijke taal wordt verkondigd,
als die van een Nederlandschen ‘letterkundige’, die den toevloed wilde weren van
buitenlandsche tooneelstukken ten gunste van de dramatische meesterwerken, welke
aan Nederlandsche auteurs plegen te ontvloeien. Wij kunnen hier gelukkig nog wel
eens de buitenlandsche zon in het Hollandsche water zien schijnen en ons aan dat
licht verkwikken. En leerzaam is de vergelijking van vreemd met eigen.
Een figuur als Tischler zouden wij niet zoo spoedig in het Nederlandsch kunstleven
terug kunnen vinden; ons ontbreekt daarvoor te veel die mengeling van lichte
blijdschap en zachten weemoed, van Latijnsche klaarheid en warme innigheid,
voorgedragen met groote distinctie, waarvan sommige Oostenrijkers het geheim
hebben. Wij hebben weer andere deugden en andere ondeugden en daarom is het
zoo goed, eens te letten op die andere uiting, zooals Tischler ons die brengt.
Wie het uit het werk nog niet zou ontwaren, weet het uit den catalogus:
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dat Tischler sinds jaren in Frankrijk werkzaam is. Zijn landschappen toonen dien
prachtigen zin voor compositie, welke bevallig is zonder behaagziek te zijn en die
harmonieuse afgewogenheid van de kleur, waarvan Fransche meesters te allen tijde
het geheim hebben bezeten. Eén naam dringt zich vooral op: Corot! Want op dien
meester gaat Tischler's werk goeddeels terug. Geenszins wil dit zeggen, dat Tischler
een navolger is van Corot, want daarvoor is zijn werk - hoe weinig het eens
vernieuwers is - toch te persoonlijk. Maar de geest, de sfeer is die van Corot, wiens
klassieke rust en schier paradijs-achtige verbeelding van het landschap wij bij Tischler,
zij het in een anderen toonaard en in een kleuriger gamma, terugvinden.
Uitermate bekorend zijn deze schilderijen, die bij ons een euphorie opwekken,
gelijk men tegenwoordig zelden ondergaat bij het zien van beeldende kunst. Wat is
het heerlijk, zoo eens even het alledaagsche bestaan en de ellende en verwardheid
van de wereld te vergeten en zich te laten opnemen in de Elyzeïsche verrukkingen
dezer Italiaansche en Fransche landschappen, waarin alles is ‘pour le mieux dans le
meilleur des mondes’. Wat is het zalig, nu eens niet te worden gehinderd door
problemen, die wij moeten ontwarren, vormen, die ons moeten worden uitgelegd,
composities, die wij moeten oplossen als een kruiswoordraadsel. Ach, die
tentoonstellingen, die moeten worden ‘ingeleid’ en waarvan wij ons met knikkende
knieën verwijderen in het besef, dat onze domheid ons in den weg staat.... En toch:
wij vragen ons af, of het wel verantwoord is, in d e z e n tijd te schilderen ‘of er niets
aan de hand is....’ De een zal die vraag ontkennend beantwoorden, de ander
bevestigend. Wie deze kunst wil zien als een vertroosting, als iets, dat ons in d e z e
wereld even uit onze zorgen haalt en ons doet verwijlen bij het eeuwige schoon, dat
ons menschen door goddelijke genade op aarde is gegeven, zal op dit werk niet
neerzien, doch het beminnen, óók omdat het, zuiver schilderkunstig gezien, zoo gaaf
en zoo echt is.
J.S.
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Constant Permeke
door Urbain van de Voorde
DEN beoordeelaar van het werk van Constant Permeke bedreigt steeds een gevaar,
het gevaar nl., dit werk niet uitsluitend, of althans niet hoofdzakelijk, te beschouwen
als schilderkunst, maar ook te tasten naar de cultureele achtergronden, waaruit het
is ontstaan.
Men begrijpe mij wel. Natuurlijk ligt juist niets zoo verre van mij als de neiging,
in een product van 's menschen creatieve krachten enkel wat min of meer zuiver
technisch werkmanschap te zoeken, of in de ontwikkeling der kunst niet veel meer
te zien dan het in toepassing brengen van steeds andere en nieuwe formeele en
coloristische expressies, niets dan een steeds verder voortschrijdende ontginning van
het domein der mogelijkheden, waarin de kunst der jongste decennia is vervallen en
weldra ontaard, omdat het menschelijk en zelfs, - hoe aarzelend ik het woord, het
veel misbruikte, neerschrijf - het geestelijk of als men wil, het zielselement er
heelemaal van geen tel meer bleek. Een kunstwerk is geen cerebraal in de wereld
gestooten product van kleur- en lijn- en vormcombinaties, maar de expressie van een
menschelijken levensinhoud en -ervaring, van een menschelijke aanvoeling van leven
en wereld, van een menschelijk noodlot.
Dit neemt niet weg, dat deze expressie door werkmanschappelijke factoren wordt
gedragen en, ten minste voor een deel, ook bepaald. Het eene is niet te scheiden van
het andere, en daarom is het gevaarlijk het eene te verwaarloozen ten bate van het
andere. Afgezien van de vraag, of kunst-philosophische beschouwingen niet steeds
voor een groot deel op drijfzand berusten, juist omdat de reëele premissen, die de
artistieke voortreffelijkheid van een kunstwerk bepalen, meestal, nuchter beschouwd,
van ambachtelijken aard zijn, natuurlijk tot het creatieve gestegen, door een
scheppende persoonlijkheid aangewend ter vertolking van haar wereldbeeld, maar,
laat ik het herhalen, streng verbonden aan een min of meer vaardige, min of meer
oorspronkelijke wijze van vorm- en kleurgeven, die op zichzelf met wijsgeerige
bespiegelingen over het te interpreteeren object niets te maken heeft, afgezien van
dit alles is het voor pogingen om een nog levenden schilder als Permeke in een of
ander cultuurhistorisch verband te brengen, nog te vroeg. Daartoe ontbreken ons de
noodige afstand van tijd en het noodige inzicht in den geest zelf van onzen tijd.
Dat desniettegenstaande de criticus telkens verleid wordt tot afwijkingen op het
gebied der kunstphilosophie, als het er op aankomt een oordeel over Permeke uit te
spreken, is zoowel het bewijs als het gevolg van den hoogen graad van volmaaktheid,
van definitieve uitdrukking eener artistieke per-
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soonlijkheid, welken dit werk in en trots alle nieuwheid heeft bereikt. De goede
schilderijen van Permeke, - en die zijn acht op tien - bereiken deze voldragenheid
en deze voltooiïng, deze grootheid en deze macht, waarbij de detailcritiek ontwapend
staat, en men als vanzelf, ten overstaan ook van de oorspronkelijkheid, van het
organisch, autochthoon gegroeid-zijn dezer doeken, tot extra-picturale overwegingen
gebracht wordt, omdat zij onmiskenbaar een mijlpaal zijn in de ontwikkeling der
West-Europeesche schilderkunst. Hij die b.v. overtuigd is, dat we voor het oogenblik
getuigen zijn van de laatste stuiptrekkingen van de cultuur der Renaissance, naast
wier wegschemerende gestalte zich reeds alom de vormen van een nieuw wereldbeeld
zouden verheffen, kan ongetwijfeld in Constant Permeke een der machtigste arbeiders
meenen te zien aan dit nieuwe uitzicht van ons geestelijk universum.
Hun, die zweren bij den ondergang der Renaissance, moet Permeke's van de in
deze cultuurperiode geldende normen afwijkende formeele visie, op het eerste gezicht
wel een krachtig argument aan de hand doen ter staving hunner overtuiging. Volgens
hen immers heeft deze cultus der uiterlijke vormschoonheid uitgediend, evengoed
als alle kunstrichtingen en cultuurstroomingen, van de romantiek tot het luminisme,
die, min of meer rechtstreeks er uit ontstaan, met den geest der Renaissance kunnen
bezield geacht worden. Zij zien de kunst, die voor hen tot het verleden behoort, als
te zeer gebonden aan het natuurbeeld, als ‘physioplastisch’ (naar den sinds Th. Van
Doesburg gangbaren term) en zulks in tegenstelling met de aesthetische formule der
Egyptenaren en der Aziatische volkeren, van de Byzantijnen en van de gothiek, welke
formule wegens haar afwijking van den natuurvorm ‘ideo-plastisch’ zou geweest
zijn en b e w u s t zou hebben afgeweken van het reëele beeld. Daarbij komt nog, dat
de modernen, consequent revolutionnair, en op weg naar een romantiek en zelfs
cordaat naar ‘nieuwe middeleeuwen’, (Berdajeff) radicaal aan de
Grieksch-Romeinsche kunstbeginselen den rug toekeeren, en achter de puinhoopen
van den ouden burcht eener verziekte aesthetica, de duistere gebieden intrekken
vanwaaruit de barbaren eenmaal redding brachten. En die barbaren zijn dan Bruegel
en Grünewald, Rembrandt en Greco, en zelfs, op grond van sommige zijner werken,
Michel-Angelo. Den bewust modernen kunstenaars is de heldere harmonie en het
statisch evenwicht van het klassiek kunstideaal een gruwel. Ze willen levensheftigheid,
zich verradend in bewogen, desnoods getormenteerde vormen. Om de
voortreffelijkheid te doen uitschijnen van de veelal nog tamelijk onzekere producten
der hedendaagsche kunst, worden sinds enkele decennia tegen de min of meer
traditioneele, in de Renaissance wortelende kunstopvattingen allerlei gemeenplaatsen
en zelfs veelal ongerijmdheden en tegenstrijdigheden aangevoerd, waaruit zou moeten
blijken hoe geheel verouderd en uit den tijd alles is wat met de Renaissance, haar
geest,
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haar kunst, haar sensibiliteit samengaat en waarbij men den indruk krijgt, dat er ter
wereld nooit iets zoo slap en zoo verwijfd, zoo valsch en zoo gezwollen, zoo
schijn-mooi en zoeterig, kortom zoo verwerpelijk en zoo verfoeilijk is geweest als
die arme Renaissance, met kunstenaars als Donatello, Raphaël en Vinci, met
Correggio, Giorgione en Tiziaan, met Rubens, Van Dyck, Velasquez....
Ik weet wel, dat dit, behoudens bij enkele onverantwoordelijken, niet precies zoo
wordt bedoeld, maar het is niettemin de eenige consequentie, die uit menig betoog
‘pro arte nova’ op te maken valt. Het is onbegonnen werk, de kunstverschijnselen
en -idealen van het verleden te willen kleineeren of tendentieus in ongunstig licht te
willen stellen om wat thans ontstaat op het voetstuk te heffen. Dergelijke voortvarende
paladijnen der moderne kunst doen haar meer kwaad dan haar meest verblinde
bekampers, en moeten op den duur een begrijpelijke reactie uitlokken. Deze heeft
dan ook niet lang op zich laten wachten, en zoowaar zelfs in eigen kamp, waar een
Waldemar Georges thans opeens alleen nog heil in de klassieke traditie ziet. Wij
kunnen natuurlijk glimlachen over zijn naïeve apotheose van het ‘atticisme français’
naast hetwelk alles wat in de wereld ooit is ontstaan van nul en geener waarde zou
zijn, maar het is toch wel eenigszins begrijpelijk dat tegenover de krankzinnige
excessen die zich een ergerlijk snobisme in kunst en critiek veroorlooft, iemand die
nog nuchter oordeelen kan en het verband met de blijvende verworvenheden der
cultuur niet geheel is kwijt geraakt, zich gaat opsluiten in het thans wellicht wat
wereldvreemde sanctuarium van den Griekschen schoonheidsdroom, waar het
luidruchtig en verward geschreeuw der moderne barbaren - veelal ‘echte’, ditmaal,
zijn ooren niet meer bereikt. De kunst van Permeke echter, al staat zij ver af van dit
Fransch atticisme, duurbaar aan Waldemar George's hart, lijkt mij eenerzijds
overtuigend genoeg om de bedenkelijke argumentatie te kunnen missen die de
voortbrengselen van creatief machteloozen moet schragen, en anderzijds wil het mij
voorkomen, dat een omschrijving van de kunst der Renaissance tot een cultus der
uiterlijke vormschoonheid en van de trouw aan het natuurbeeld, wel zeer eenzijdig
en geforceerd is.
Voor mij wordt het beeld der Renaissance verrijkt en vervolmaakt door ‘barbaren’
als Rembrandt en Bruegel, verre van er door afbreuk gedaan te worden. Men moet
al heel erg opgesloten zitten in een vooringenomen theoretische formule, of zich den
geest hebben laten benevelen en beperken door nationalistische ideologieën zooals
dit ‘atticisme français’ er een is, om de Renaissance te herleiden tot niets dan een
weder aansluiten bij de kunstopvattingen der Hellenen. Geest en karakter van een
cultuurperiode worden bepaald door de in dit tijdvak levende scheppers van nieuwe
waarden, al wijken die ook af van de op dit moment overwegende normen. Maar
wijken b.v. Breugel en Rembrandt zoozeer van deze normen af? Dit staat
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zeer te bezien, en in elk geval is de eene zoowel als de andere ondenkbaar in de
gothiek. Hun kunst is niet langer op het hiernamaals gespannen zooals deze der
primitieven, het tooneel van hun wereld en hun levensbedrijf is de aarde, en niet
meer de hemel. Dat schijnt mij heel wat belangrijker dan de omstandigheid, dat geen
van beiden de mode-aesthetiek van zijn tijd heeft aanvaard. En de trouw aan het
natuurbeeld, dit ander voor alle herauten der moderne kunst verfoeilijk apanage der
Renaissance en van het Grieksch-Romeinsch kunstideaal? Maar een ieder weet toch
met hoeveel zorgvuldigheid en.... natuurgetrouwheid juist de primitieven van Van
Eyck tot Holbein een bloem, een kleedingstuk, een menschelijk gelaat naschilderden!
Anderzijds is de natuurgetrouwheid van talrijke Grieksche relief-figuren en van bijna
al wat van hun schilderwerk bekend is, inzonderheid de versiering van vazen,
amphoren, schalen, enz. vaak niet bijster groot: Stylisatie in den zin der Assyrische
kunstformules is daarin onmiskenbaar voorhanden. De heele theorie der physio- en
der ideoplastiek berust m.i. grootendeels op een fictie.
Op grond van dit alles kan ik mij niet vereenigen met hen, die Permeke's werk
tegenover de kunst der Renaissance trachten te stellen, en deze laatste aanzien als
een tijdvak dat tot het verleden behoort. Of de Renaissance, breed beschouwd, reeds
waarlijk uitgediend heeft, weet feitelijk niemand, en meen ik te mogen betwijfelen,
- juist met de kunst van Constant Permeke voor oogen! Maar dan vat ik de
Renaissance heel wat ruimer op dan als een cultuurtijdperk, dat zich op kunstgebied
bij uitstek door den cultus der uiterlijke vormschoonheid zou hebben gekenmerkt.
Dan zie ik daarin nog de zeer belangrijke periode in de geschiedenis van het
Europeesche geestesleven, waarin de beschaving definitief haar zuiver religieus,
theologisch karakter verloor, en waarin een geheel nieuwe leekencultuur naar voren
trad, welke, na de ten slotte onhoudbare ascese der middeleeuwen, de zinnelijke
wereld weer als een nieuw levensgoed ontdekte. Daarom kon juist pas in dit tijdvak
van levensgenot en levensvreugde Bruegel zijn kermissen en bruiloften schilderen
- hoe hij daar zelf tegenover stond zij buiten questie gelaten - en kon Rembrandt
honderd jaar later het bezielend licht ontdekken als plenger van het leven! Uit de
kunst van deze beide renaissancistische reuzen is Permeke rechtstreeks herkomstig,
hij in wien Bruegels machtige vormgeving en elementair levensgevoel zich paren
aan Rembrandt's mysterie tot een verbazende expressie van onstuimige natuurkracht.
Daarmee wil niet gezegd zijn, dat Permeke reeds de gelijke zou wezen van deze
beide prinsen der schilderkunst: zijn oergeweld mist nog Bruegels gedragenheid en
universaliteit en zijn mysterie mist Rembrandt's wijding. Maar aan visionnair levensen natuurgevoel, aan diepte en kracht benadert hij hun genie. Wat te veel doorsidderd
wellicht door het rhythme van onzen tijd, zal zijn waarlijk machtige kunst eens tot
het allergrootste gerekend
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worden dat deze eeuw heeft voortgebracht, wanneer hij juist dit vergankelijk
tijdselement zal hebben overwonnen en vervangen door kalmer bezonkenheid, en
minder brutale synthese dan hij zich tot hiertoe vaak heeft veroorloofd.
Er is bij Permeke, zuiver picturaal, genoeg te bewonderen, opdat men zich, ten
overstaan van dit werk, van allerlei kunstphilosophische beschouwingen kunne
onthouden, van die ‘literatuur’, waarbij men den grooten schilder, die hij is, ten slotte
vergeet. Iets anders is het, een poging te wagen om de oudere en nieuwere elementen
en factoren te onderkennen die een kunst als de zijne mogelijk gemaakt hebben.
Niemand, en een kunstenaar allerminst, blijft volledig gesloten voor geest en gevoel
van zijn tijd; maar niemand ook groeit uit tot wat hij eindelijk is, zonder dat oeroude
krachten van rasatavisme en traditie de hand in dit proces hebben gehad. Permeke's
vormgevoel is niet los te maken van de algemeene formeele visie van het
expressionisme, zooals het zich, in zijn dubbele reactie tegen het de vormen oplossend
luminisme en tegen de slaafsche natuurgetrouwheid van de nog altijd heerschende
academisch-classieke tendenzen, reeds vóór den oorlog had beginnen te ontwikkelen.
Wie daaruit echter mocht besluiten dat Permeke, persoonlijke eigenschappen niet te
na gesproken, ten slotte maar een zijtak vertegenwoordigt van de moderne Duitsche
school en dat zijn kunst in laatste instantie als niet autochthoner kan beschouwd
worden dan deze onzer Vlaamsche luministen, deze vergeet dat Permeke uit de school
van Laathem gegroeid is en dat dezer beteekenis voor de ontwikkeling der Vlaamsche
kunst der jongste vijftig jaar nauwelijks kan overschat worden. Dat, in de ontwikkeling
van een schilderschool, onvoorwaardelijke en van doel bewuste reactie, wel eens
vruchtbaar en levenwekkend kan zijn, wordt bewezen door het optreden van de
schilders die zich, tegen het einde der vorige eeuw, in dit thans historisch Leiedorp
vestigden. Geheel afgezien nog van hun zuiver schilderkunstige beteekenis, ligt hun
verdienste in de omstandigheid, dat zij energiek met de imitatie van vreemde schilders,
inzonderheid bij de behandeling van het landschap, hebben gebroken, om
onverschrokken bij een aloude, sinds lang verwaarloosde Vlaamsche traditie aan te
sluiten. Suggestie in deze richting kunnen zij weliswaar reeds ontvangen hebben,
eenerzijds van Laermans die voor de formeele behandeling van het figuur had
teruggegrepen voor den ouden Bruegel, precies zooals Valerius de Saedeleer voor
den kijk op het landschap, en anderzijds van Jacob Smits, die, met rembrandtieke
licht-en-schaduw-problemen bekommerd, zich met een zijdelingschen blik op Bruegel
insgelijks, weinig gelegen had gelaten aan de pointillistische ‘lichtschilders’ en hun
pseudo-wetenschappelijke kleurdivisie. Dat neemt niet weg, dat de schilders van
Laathem, in scherpe reactie tegen het toenmaals overheerschend luminisme, dat hier
uit Frankrijk was overgewaaid en onder het penseel van een Theo van
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Rysselberghe, een Claus, een Heymans, aller oogen wist te bekoren, zich vrij
zelfstandig ontplooiden en ontwikkelden en zoowel de interpretatie van het landschap
als van het figuur langs heel andere banen leidden. Wat was het, dat een Albijn van
den Abeele, een de Saedeleer, later een Servaes, bezielde? Roeiden ze bewust tegen
den stroom in, omdat zij tegen deze vreemde kunst, als Vlamingen, nationale bezwaren
hadden? Ofwel zagen ze, als kunstenaars, van al dat luminisme de.... schaduwzijden?
Was het in arren moede, dat ze tegen de mode van den dag ingingen, of kónden ze
eenvoudig niet anders? Hoe het zij, hun visie op het landschap was totaal verschillend
van de in hun tijd gangbare. Met Albijn van den Abeele, een soort Vlaamschen
‘douanier Rousseau’ kreeg het iets ruws, primitiefs, bijna barbaarsch, met Valerius
de Saedeleer werd het weer autochthoon. Servaes' figuren, vooral zijn
houtskoolteekeningen van monnikken en boeren, later culmineerend in den geweldigen
en onthutsenden Kruisweg, vertolken reeds geheel geest en vorm van het
expressionisme, duister, chaotisch, getormenteerd en tevens doorblaakt van een hoog
opgevoerden geestelijken drang. In dit milieu ontwikkelde zich Permeke's nog
aarzelend talent. Zijn ‘Pelgrims’ b.v. zijn nog geheel gehouden in den geest der
Laathemsche school, formeel strak en onharmonisch, maar gehuld in de
droomerig-mystieke atmosfeer, die Minne's gothische ascetiek er reeds dadelijk had
aan bijgebracht. Verraden een paar sneeuwgezichten dezer periode (1910-1920)
nadrukkelijk het voorbeeld van de Saedeleer, wien vooral het strenge, harde, statische
van Bruegel's behandeling van het winterlandschap had toegesproken, en die hiermee
de richting aangaf voor de talrijke schilders die zich in en om Laathem kwamen
vestigen, ongetwijfeld zijn voor Permeke ook de lessen van Binus (zooals Albijn
van den Abeele in de wandeling heette) niet verloren gegaan en diens volkomen
onafhankelijke, onschoolsche, oerkrachtige kijk op de natuur staat wellicht aan den
aanvang van Permeke's eigen ongebreideld, woest, van alle conventie den brui gevend
geweld.
De oorlog dreef Permeke naar Engeland, waar hij, buiten voeling met zijn land en
zijn volk, die later zouden blijken de dragende achtergronden en onuitputtelijke
inspiratiebronnen van zijn kunst te zijn, een periode van aarzeling, van
zoeken-en-tasten schijnt te hebben doorgemaakt. In Devonshire gevestigd, schildert
hij toen groote landelijke composities in de plein-air-kleuren die we van het
impressionisme kennen, maar het onevenwichtige tusschen het ijle coloriet en de
hartstochtelijke bewogenheid die de kunstenaar reeds hier vrijen teugel heeft laten
vieren, toont aan dat hij daarmee een weg was ingeslagen, waar hij met zijn
onbeheerscht, vulkanisch temperament weinig goeds kon uitrichten. Toch is het
groote doek De Vreemdeling (Mus. te Brussel) een uit dezen tijd dateerend
ros-gouden, donker-trillend binnenhuis, intusschen reeds een stap vooruit naar de
latere expressionistische figuurcomposities.
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Dit verwerken van expressionistische elementen zet in zoodra de schilder, eens de
oorlog voorbij, in het land terug is. Hij vestigt zich te Oostende en wordt aangetrokken
door de visschers en door zee. Van deze jaren dagteekent zijn faam. Want welk een
geheel nieuwe Permeke ontpopt zich opeens en welk een geweldig kunstenaar! Met
één energiek gebaar geeft hij den brui van alle klein-realistische verzorging van het
detail en van de kleur- en lichtwetten van het impressionisme, waaraan hij zich in
zijn vorige periode vaak had onderworpen. Bij de wezenlijke oppervlakkigheid dier
richtingen kon Permeke niet blijven stilstaan, zijn primitieve diepte en zijn
donkervurige aardschheid wendden hem af van de vluchtige uitzichten der natuur,
om alleen oog te hebben voor wat alledaagsch is en eeuwig. Hij zet een visscher
zwaar, bonkig, in rustige macht vóór de zee, waarmee zijn leven onafscheidelijk is
verbonden, zijn leven dat zwijgend en gesloten en elementair is als zij. Of hij toont
de visschers in hun huisjes, die laag zijn en klein, vol duisteren gloed en tooverachtige
schaduw; hij toont ze, terwijl ze de alledaagsche gebaren verrichten van eten en
drinken, terwijl zij een kop koffie naar den mond brengen of hun netten verstellen;
hij toont ze als manddragers, mosselkuischers, vischvilders, in hun werk en ook in
hun rust, met klare oogen starend in de verte der einders; hij toont ze in hun ruwe,
stumperige verhouding tot hun vrouwen, (men zie De Verloofden, monumentaal van
vorm en visie zooals ze daar naast elkaar staan, ongelikt, log, naïef onbeholpen en
waarlijk verbijsterende, bijna openbarend van levensechtheid en waarachtigheid).
Slechts schijnbaar zijn deze figuren, met hun scheeve schouders, hun vormlooze
bekkeneelen, hun kromme beenen, veelal plomp en ruw. Van al het toevallige,
bijkomstige, conventioneele ontdaan, krijgen hun eenvoudige, banale, onbeholpen
houdingen en gebaren de hiëratische grootheid en plechtigheid van alles wat
onafwijsbaar noodzakelijk, van alles wat onverwoestbaar met het leven verbonden
is. Want het geniale bij Permeke ligt misschien juist daarin dat, terwijl de meeste
andere expressionisten, inzonderheid de Duitsche, zich in hun streven naar de
vertolking van oer-elementaire levenskrachten, waarbij ook zij alle verworvenheden
eener tradiotioneel-academische, trots alle evolutie door een paar vaste wetten
beheerschte kunst over boord wierpen, vaak niet boven het onbeholpen caricaturale
hebben weten te verheffen, Permeke integendeel den opzet van het expressionisme
tot zijn laatste mogelijkheden heeft doorzien en verwezenlijkt. In hun zware massaliteit
zijn deze geweldige figuren, - de visschers en visschersvrouwen van zijn
Oostendschen, de boeren en boerinnen van zijn Jabbeekschen tijd, die in wezen gelijk
is aan den vorigen, doch waarin zijn belangstelling voor de zee verplaatst blijkt naar
het land - in hun als gestolde vereenvoudiging van den vorm, in hun onverstoorbare
inertie vergroeid en één geworden met de zware aarde en haar primitieve, duistere
drachtigheid. Ik weet niet waar of hoe Permeke in deze eerste jaren
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na den oorlog, toen het Duitsche geestesleven hier te lande totaal uit de openbare
belangstelling uitgeschakeld was, met het Duitsche expressionisme heeft kennis
gemaakt. Misschien zag hij hier of daar slechts enkele foto's of reproducties; maar
één ding is zeker: wat de schilders over den Rijn hebben betracht, en vaak, behoudens
dan b.v. een Ernst Barlach, zonder overtuigend resultaat, heeft Permeke, althans in
zijn beste momenten, met een verbazend meesterschap bereikt.
De genesis van zijn vormgeving kan men op een scherpe en onthullende wijze
nagaan aan de hand zijner teekeningen en schetsen. Want Permeke als teekenaar is
niet anders dan Permeke als schilder van figuren. Maar zuiverder nog en scherper
toonen zijn houtskoolteekeningen hem in zijn groote formeele kracht. Van de
bijkomstigheid der kleur ontdaan staan zijn vormen hier naakt en eenvoudig in hun
stoer geweld en hun primaire grootheid. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de
teekeningen artistiek hooger staan dan de geschilderde composities, geenzsins; maar
wel, dat men het zoo belangrijk proces der vormgeving bij Permeke onmiddellijker
en raker kan leeren onderkennen aan de geteekende figuren, die niets zijn dan
vormsuggesties in veelal vlugge, maar steeds essentieele lijnen, dan in de schilderijen,
waar de formeele elementen niet los te maken zijn van de coloristische, welke laatste
in hun meestal bruine tinten, waar het bituum, de okers en de aardkleuren zonder
twijfel een groote rol in spelen, aan den vorm somwijlen een zwaarte en een ruwheid
kunnen bijbrengen, die er feitelijk niet inhaerent aan is.
In zijn figuren van visschers, havenarbeiders, boeren en volksvrouwen doet
Permeke zich gelden als de boven zichzelf uitgestegen naturalist, die de brutale
levenswaarheid alleen nog vasthoudt (en ze overigens verhevigt en forceert) om juist
daardoor achter de gewone verschijning van het alledaagsche datgene te suggereeren,
dat blijkens zijn gestadige, onontkoombare herhaling in een diepe noodwendigheid
wortelt en dus bijna hiëratisch geworden is als heilige verrichtingen. De
primitief-religieuze geest, eigen aan de school van Laathem waaruit hij stamt, is hem
bijgebleven, maar heeft zich, los van de vormen en voorstellingen van dogma of
liturgie, laten gelden in zijn bijna sacramentale expressie der oer-daden en -dingen
van het leven. Aldus is bij Permeke het vlakke naturalisme uitgegroeid tot een met
een hoog geestelijk potentieel geladen expressionisme, zonder dat evenwel, - en
gelukkig, en éénig wellicht in alles wat deze richting heeft voortgebracht, - de
realistische factor er bij te loor ging. Er zal bij zijn interpretaties nooit twijfel kunnen
bestaan omtrent aard en wezen van het door hem behandelde object. Alles waardoor
het zich in de natuur onderscheidt vinden wij in zijn voorstelling terug. Zijn figuren
worden nooit de cerebrale schema's of de levenlooze, stijve automaten der talentlooze
expressionisten. Trots alle verheviging van den vorm, trots alle accentueering van
een gezichtslijn
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of van een lichaamsgebrek blijven het menschen van vleesch en bloed, hun type is
vastgehouden, zoo goed als hun eigenaardigheid en hun karakter. Wat hen echter
zooveel grooter en als het ware verhevener maakt dan ze in werkelijkheid zijn, is,
voor zoover dit artistiek vormproces te analyseeren valt, de samenvattende greep
dien de kunstenaar heeft gehad op hun stoffelijke verschijning en hun hoogere
menschelijke functie, op hun alledaagsche persoon en hun idee als verrichters eener
levensnoodwendige daad. Arbeiders van land en zee, zoogende moeders, hij toont
ze in functie van hun primitief en eeuwig werk tot instandhouding van het leven. De
enorme handen zijner boeren, hun logge voeten, als saamgegroeid en één geworden
met de aarde, waaraan ze onvermoeid het noodige ontrukken voor ons aller
levensonderhoud, zijn grove visschers op hun gekromde beenen, met hun scheeve
schouders en hun oogen klaar als de ijle luchten, die ze dagelijks weerspiegelen, de
moederlijke schoot en de volle boezem zijner volksvrouwen, van alle schoon ontbloot,
maar soms met een gelaatsuitdrukking getuigend van een onuitsprekelijk, dierlijk
verzonken-zijn in den elementairen wellust van het zoogen, dit alles is bij Permeke
zooals het is: zwaar, hoekig, grof, maar in zijn expressie reeds buiten verhouding,
omdat deze formeele effecten in de visie en de vertolking van den kunstenaar geroepen
zijn aan den overkant van hun reëele gestalte aan een diepere waarheid en beteekenis
uitdrukking te geven. Permeke's figuren zijn aldus omgekeerd caricaturaal, in dien
zin dat de caricatuur zekere kenmerkende trekken van het object forceert en vervormt
om het te hekelen of belachelijk te maken, terwijl de vervorming bij Permeke een
verheviging is van de karakteristieken, waarbij het figuur een dionysisch symbool
wordt van de krachten, de drangen, de functies die het belichaamt, van de oergronden
waaruit het is opgerezen, van de nooden en noodwendigheden die het in het leven
hebben bepaald; het staat er bloedwarm en reëel, soms onovertrefbaar van
levenswaarheid en toch boven zichzelf uitgestegen, hiëratisch, in wezen en
verschijning getoond uit het gezichtspunt der eeuwigheid.
Het ligt intusschen voor de hand, dat deze vormgeving, die het physische en het
ideëele krachtens het magisch inzicht van den kunstenaar tot een geweldige, welhaast
beangstigende synthese samenbalt, den onvoorbereiden toeschouwer als een echte
charge kan voorkomen, als een opzettelijke en geestlooze verleelijking der
werkelijkheid. Veel haastigen, veel talent- en machteloozen, hebben met hun slecht
verstaan expressionisme - in zijn doelstelling oorspronkelijk gedacht als een
ascetisch-strenge reactie van geest en ziel tegen de naturalistische ontadeling en
vervlakking van leven en kunst, verre van de kunst te regenereeren, inderdaad niet
veel anders voortgebracht dan een panopticum van abnormaliteiten, een cliniek vol
verminkte lichamen, een verbijsterend gekkenhuis. Dat deze klagelijke producten
van den zieken, bedorven, ontredderden geest, die in het eerste
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decennium na den oorlog zoowat overal, en het ergst wellicht in Duitschland, hoogtij
vierde, zich in dit land den banvloek der nieuwe bewindhebbers hebben op den hals
gehaald, is ten slotte zeer begrijpelijk. Maar Permeke, hij, heeft de aanvankelijke
doelstellingen van het expressionisme integraal verwezenlijkt. Wat bij de talentloozen
verval is geworden, werd bij dezen geweldige oer-natuur. Nooit heeft hij trouwens
oog gehad voor de vormen van de huidige ontaarding en moreele ontbinding, voor
nietsdoeners en prostituées, voor om 't even welke gore verschijning van het artificieel
leven in de groote stad. Zijn mannen werken en zijn vrouwen baren. Zijn visschers,
verweerd van den grooten adem der zee, zijn boeren, vastgeklonken aan de voedende
aardkorst, zijn als het plastisch symbool van het slagwoord ‘Blut und Boden’, waarmee
het moderne Duitschland zijn bewoners ‘zurück zur Scholle’ terug naar het land, de
natuur, den eenvoud en de primitieven arbeidsvormen te drijven tracht. Permeke's
gedegen massaliteit staat ver van alle verzieking, en tot den cultus der leelijkheid
vervallen te zijn zal niemand hem ooit verwijten die tot het inzicht is gekomen van
de waarlijk geniale vorm- en expressiekracht van deze grootste der levende Vlaamsche
schilders, een modernen Bruegel met eigen visie en eigen stijl, maar als deze een
soort natuurkracht en als deze schepper eener wereld anders dan de onze, doch dieper
en wezenlijker, omdat ze het verborgene openbaart, terwijl ze gestalte geeft aan het
bekende. En dat hebben steeds alleen de grootsten vermocht.
***
Dat Permeke een eigenmachtige en vrij van alle vreemde invloeden krachtens een
centraal levensgevoel en een magischen kijk op de wereld scheppende persoonlijkheid
is, wordt bewezen door de diepere eenheid van al zijn werk, door het
gemeenschappelijk karakter van stoere grootheid en verhevigde, getransfigureerde
werkelijkheid, die zijn marines en zijn landschappen in den grond gelijk maakt aan
zijn figuren. Alleen het object verschilt: vertolking en accent blijven dezelfde. De
aspecten van zee en land ziet en geeft Permeke niet anders weer dan den mensch.
Steeds is het object in 's kunstenaars interpretatie mateloos boven zichzelf uitgestegen,
geïntensifieerd zoogoed naar vorm als in kleur, maar tevens is zijn verborgen wezen
uitgediept en ontsluierd met een macht en op een wijze, als vóór hem zelden is
geschied. Het is ijdel te beweren dat Permeke grooter en definitiever zou zijn in zijn
zeegezichten en zijn landschappen dan in zijn figuren - of omgekeerd; ijdel ook zijn
marines boven zijn landschappen te stellen of andersom. Dit alles zijn onbelangrijke
quaesties van persoonlijke voorkeur die het wezen dezer kunst niet raken, het wezen
dat zoowel in het eene als in het andere genre een even gesloten en onwrikbare als
zeldzame eenheid
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vertoont. Voel ik mij soms meer tot zijn marines dan tot zijn figuren gedreven, in de
behandeling waarvan hij wellicht een paar maal, in minder gelukkige oogenblikken,
een scheefje te ver is gegaan, onmiddellijk daarna moet ik bekennen dat ook zijn
vertolking van zee en land somwijlen van te groote voortvarendheid getuigt. Permeke
heeft, als alle kunstenaars, minder geslaagd werk op zijn actief, en, daar zijn natuur
zoo onstuimig en geweldig, zijn techniek zoo elementair, zijn visie zoo oorspronkelijk,
zijn gansche kunst zoo ongewoon en onconventioneel zijn, lijken zijn minder
geslaagde doeken inderdaad wel eens uitdagend ruw en onbeholpen en kunnen zij
soms bepaald beneden het peil van middelmatig epigonenwerk blijven. Maar hem
naar zijn mislukkingen beoordeelen gaat niet aan, en, zooals ik hierboven reeds zeide,
acht maal op tien slaagt Permeke wél, en dan op de wijze van den soevereinen
kunstenaar!
Men bezie zijn marines! Niemand in de schilderscholen der beide Nederlanden,
en voor zoover ik weet ook elders niet, hebben de zee gezien en geschilderd zooals
deze geweldige Oostendenaar. Turner is groot; hij schilderde water, licht en vuur
gloeiend en diaphaan; zijn marines zijn heerlijke symphonieën van stralende kleuren,
en zelfs zijn mistige of stormig-grijze zeeën weet hij nog te doorkneden met
parelmoerige glanzen en wonderbare lichttintelingen. Maar zijn zee is een fantasie,
tooverachtig en irreëel. Men voelt: zoo is de zee wellicht somtijds, zoo is ze meestal
niet. Ook Mesdag en Artan zijn groote schilders van de zee: zooals zij haar vertolken
in haar wisselende aspecten onder het volle daglicht, bij avond of bij nacht, bij nevel
of bij stormweer kennen wij haar allen; zoo is ze ons vertrouwd; zoo zien wij haar
in haar uiterlijke verschijning, met een objectieven blik en zonder veel na te denken.
Deze schilders zijn realisten; de laatste evolueert zelfs langzaam naar het
impressionisme en beiden weten ons op heerlijke wijze den zoo specialen dampkring
der zeeluchten te schilderen, deze atmosfeer ijl, klaar, gewasschen, gedrenkt van
water en licht. Maar ons diepste wezen laat hun zee ten slotte onaangeroerd. Heerlijke
marines schilderde ook James Ensor. Verwant met Turner, blijft hij echter meer bij
de werkelijkheid en is wellicht subtieler nog van toets. Hij deinst er niet voor terug
letterlijk alle kleuren van den regenboog en bovendien nog heel wat andere aan zijn
luchtgewelven uit te strijken en het wonderlijke is, dat deze hemels niet bont en
schreeuwerig worden zooals bij de velen, die het hem hebben willen nadoen, maar
dat alle tinten opgeheven worden in één rustige, heldere harmonie. Zijn zeeluchten
zijn grondeloos, en het onvatbaar, diaphaan gewriemel der honderden schakeeringen
is van deze onvatbaarheid als het ware het substraat. Voor Ensor is de zee een feest
van kleur en licht, een blij, frisch, lachend wonder en zijn opalen avondstemmingen,
vol van de substielste nuances, zijn beelden van verdroomde, ternauwernood
eenigszins weemoedige rust. Beurtelings verblindend en verpoozend, toonen Ensor's
marines ons een
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vriendelijke zee, die den schilder in de eerste plaats aanleiding is geweest tot feërieën
van ijlen zonneglans en ragteer schaduwspel.
Wat een heel andere zee vertolkt ons Permeke! Altijd, ze moge overkoepeld zijn
door een rustig uitspansel of door een donkere stormlucht, voelt hij ze aan en
verwezenlijkt hij ze als een eigenmachtig, fataal en bovenmenschelijk element. ‘Ze
laat met zich niet lachen’, zegt Permeke, en zoo mogelijk met nog eenvoudiger
middelen dan zijn figuur, borstelt hij, reeks na reeks, deze met eeuwigheid beladene,
meestal sombere en dreigende, bijna steeds grootsche doeken. Soms lijkt er niet meer
aan besteed te zijn dan één borstelstreek voor de lucht, een donkerder borstelstreek
voor de zee, wat bruine kladden voor het strand en hier en daar een klaarder streepje
voor een enkele brekende golf. Het ligt bijna voor de hand, dat door hun ontzaglijken
eenvoud van factuur, deze van de verpletterende eenbaarlijkheid en roerlooze
oneindigheid van strand en zee getuigende doeken het verwijt hebben opgeloopen
dat ze in serie zijn gemaakt.... Hoe ze gemaakt zijn, weet ik niet; ik weet alleen, dat
niemand het hem nadoet, dat niemand van onze hedendaagsche schilders met zoo
lapidaire middelen zoo grootsche resultaten weet te bereiken. Zoo'n brekende baar
op het strand of zoo'n helder vlokje wolk tegen een grijze, rosse of zelfs bijna zwarte
lucht, zoo'n lichter veegje blijkbaar door een onschuldige penseeltoets verwezenlijkt,
wat een transfiguratie brengen ze teweeg, wat is hun als vanzelf, als speelsch gevonden
tint in laatste harmonie met de grondtonaliteiten van het geheel! En bijna altijd zijn
zijn marines, naar visie en coloriet, transfiguraties, maar niet, zooals bij Turner of
Ensor, naar de wijze van de fantasie, tot feërieke vuurwerken van licht en kleur
verhevigd: neen, bij alle transfiguratie der werkelijkheid houdt Permeke deze
werkelijkheid vast, maar hij laat ons voorbij de uiterlijke verschijning der zee haar
dieper wezen beklemmend gevoelen; zijn zee is die van den derden scheppingsdag,
toen God de wateren pas scheidde van de aarde; ze is de oerzee, chaotisch en
ontembaar, grimmig en groot. Hij heeft marines vaal en grijzig, één trieste
vormloosheid; hij heeft andere, met geweldige, onheilspellende wolken tegen rosse
of goudgele luchten, zich verheffende boven een donkergroen- of bruinachtige zee,
die veelal op het strand komt breken in kleine schuimgolfjes, oplichtend in een
ondefinieerbare tint, onthutsende, magische harmonie tusschen de kleuren van zee
en lucht, welke laatste vaak aan den einder éven wat klaarte doorschemeren laat. Er
zijn er, koperig klaroenend van machtig doorbrekend licht, en andere, bijna zwart,
een zwarte zee onder een zwarten hemel, slechts gebroken door een bloedroode
streep, laatste spoor van een reeds lang ondergegane zon, waarvan de gloed echter
nog rossig het zwart der lage wolken doorblaakt. En op deze zeldzame symphonieën
van wonderlijk genuanceerde zwarte tinten het nog donkerder zwart van een paar
eenzaam dobberende visschersbooten.... Zoo schildert Permeke de zee, en al wie
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haar kent en begrijpt, die haar heeft bevaren of op haar kusten heeft gewoond - niet
enkel 's zomers een paar weken aan het strand heeft doorgebracht, - zal communieeren
in Permeke's visie, zal erkennen dat niemand haar heeft vertolkt zooals hij, zonder
sentimentaliteit en zonder fantasie, de Noordzee bij dag, bij avond of bij nacht, de
winterlijke Noordzee, desolaat en oneindig, de zee als een duister, dreigend,
onverbiddelijk element. Zoo heeft Permeke haar honderd malen geschilderd altijd
anders, maar altijd geweldig, altijd tragisch, rusteloos klotsend voor haar lage
duinenkust, helder, maar vaker nog gehuld in een duisternis doorsijpeld van licht.
***
Permeke's grootheid ligt in het zeldzame vermogen, de bezonken rust te paren aan
de felle bewogenheid der visie en de teederste verfijning, de zachtste subtiliteit aan
de geweldigste kracht. Dit zijn geen paradoxen, dit is, van mijn kant ditmaal, geen
literatuur. Slechts wie oppervlakkig of onvoorbereid Permeke's zeegezichten en
landschappen heeft bekeken, kan spreken van ruwheid en serie-werk. Schildert hij
bij poozen, als daemonisch tot rustelooze creativiteit aangezet, buitengewoon veel
en vlug, dat neemt niet weg, dat elk doek van hem iets anders is en iets in zichzelf
beslotens, iets waarin de artiest zijn kijk en zijn aandoening van 't moment volledig
en definitief heeft uitgesproken, zij 't ook niet steeds met hetzelfde hooge welslagen.
Maar zijn hartstochtelijke bewogenheid bezinkt tot rust, doordat b.v. het meest
tragisch gevoelde landschap, het landschap onder het rusteloos spel der elementen
als elementaire, geheimzinnige macht van vruchtbaarheid vertolkt, onder 's
kunstenaars penseel de wijding krijgt van het eeuwige en onveranderlijke, van alles
wat den mensch in een mysterieuze communie aan zich bindt en tevens verontrust
door zijn noodwendigheid en onvervangbaarheid. Ik geef toe, dat er wel een zekere
bezinning over deze kunst gevergd wordt om in te zien hoe de passie, hoe de
brandende bewogenheid hier verhelderd is tot diep-ernstige, bijna vrome, om niet te
zeggen religieuze in-zichzelf-gekeerdheid en gewijde rust. Maar wat een ieder, die
zien kan, onmiddellijk zien moet, dat is de verfijning van dit werk, een verfijning,
die den schilder in zijn kracht niet heeft gestremd. Anderen trachten hun coloriet te
raffineeren, anderen trachten ragfijne schakeeringen te bereiken en slagen daarin en
zijn zeer verdienstelijke schilders en krijgen zelfs grooten naam, maar ze zijn, in hun
teedere, parelmoerige verfijning, ten slotte maar week en krachteloos: met hoevele
moderne Franschen, met hoevele schilders der ‘école de Paris’ is dit niet het geval!
Nog anderen willen geweldig schilderen, hun temperament botvieren in ‘lyrische’
kleurkladden, welke zij spontaneïteit noemen. En velen bereiken ook wel iets langs
dien weg, maar zijn toch ruw, brutaal, ongenuanceerd. Permeke is teeder, maar niet
week. Hij is teeder, en in hetzelfde schilderij is hij van een
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groote kracht en toch niet brutaal. Aan ieder doek bijna kan men dit nagaan. Dit was
zoo, toen hij, in de eerste reeksen zijner marines en landschappen, nog ‘bruinschilder’
mocht heeten. Dit blééf zoo, toen hij, enkele jaren nadien (in al zijn recenter werk,
bijna) doorgaans fellere kleuren op zijn palet is gaan nemen en naar zekere contrasten
en waardeverhoudingen streefde van een heel anderen aard dan die, welke hij in zijn
vorige, overwegend in bruinen, grijzen en zelfs zwarten gehouden harmonieën wist
te bereiken. Hij bleef, zuiver picturaal, aan zichzelf gelijk ook toen hij de
ongebreidelde voortvarendheid van ettelijke jaren geleden plaats liet maken voor
een grootere beheersching, een grootere zucht naar overwinning van het wellicht al
te schetsachtige in de spontaanheid, naar een grootere voltooiïng van het visionnair
vastgehoudene. Steeds trillen de zeldzaamste en delicaatste tinten, schakeeringen in
halve tonen of heldere, lichtende, soms koperachtig golvende kleuren bevrijdend
samen in diepe, duistere grondtonen, die harmonisch maar gedecideerd een verbazende
contrapuntische kracht ontwikkelen en het geheel gebonden houden in één groote,
ernstige, massale gedragenheid. Hier is geen quaestie meer van modern of traditioneel,
hier staan wij voor een magistraal, oorspronkelijk kunstenaar, die zich in eigen
dimensies volgens eigen innerlijken drang en met een verbazenden rijkdom van
coloristische middelen verheft. Speciaal in zijn landschappen staat hij, de moderne,
de ultra-moderne Permeke, die schijnt te schilderen met een bezem, die zijn kleuren
als een bedronkene of een bezetene op het doek schijnt te kladden, die tien tafereelen
schijnt te borstelen op één dag, hier staat hij, o wonder! in de groote, geëvolueerde
traditie der Nederlandsche XVIIe eeuwsche schilders! Dit landschap is hún landschap,
deze aarde is de hunne, deze koeien en stieren en zwijnen zijn hún zwijnen en koeien
en stieren en dit licht en dit donker, die grootheid en dit mysterie, die heilige eenvoud
en diepe solemniteit, dit alles is van Bruegel en Rubens, van Rembrandt, Ruysdael
en Hobbema! Hún kunst is oud en eeuwig, zijn kunst is eeuwig en nieuw! Kind van
zijn tijd, gebruikt Permeke andere middelen dan zijn groote voorgangers, hij is
drastischer en haastiger, dynamischer en wilder, maar zijn landschap, zwaar en donker
en aardsch, is als het hunne verheerlijkt en vereeuwigd. In de bijna monochrome
gamma's van zijn eerste serie Vlaamsche landschappen zijn in de donkerder
hoofdkleur van het geheel de zachtere, soms bij wijze van glacis teweeggebrachte
tinten, olijfgroen en hooigeel, oneindig teeder en suggestief, en het getemperd wit
der door vaal avondlicht beschenen gevels zijner hoeven is van een transfigureerende
kracht en grootheid, waarvan ik de weerga nauwelijks ken. Soms breken ook heviger
kleuren door: zijn ‘Zeug’ in haar ‘aureool van zeven biggen’, zijn klaroende ‘Haan’
op zijn gouden mesthoop, gloeien in rood en goud als een gestolde avondhemel. Niet
minder rustig en gesloten zijn trouwens de recentere landschappen, waarin de schilder
een meer afge-
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wisseld coloriet aanwendt dan aanvankelijk zijn gewoonte was. Wel ken ik ook
oudere doeken van hem, veelal havengezichten, in schrille gele, roode en blauwe
tinten, maar deze lijken mij, ofschoon technisch wellicht stoutmoedig en nieuw, niet
tot een bevredigend resultaat gebracht. In de jongste landschappen echter is het rijker
coloriet ingehouden en zacht verdoezeld, zoodat het, zij 't natuurlijk anders en warmer,
feitelijk niet feller tintelt dan zijn voordien gebruikelijk bruin, grijsgeel en dofgroen.
De indruk die uitgaat van deze veelal rustige, kloeke en overigens zeer eenvoudige
landschappen, vaak beheerscht door een verblindend stralenden avondhemel, waarvan
de gloed door massale boomen doorbreekt en het heele land met vloeiend goud
overstroomt of zich in het wonderbaarst ivoorgeel weerkaatst tegen de gevels zijner
typisch Vlaamsche boerenhuisjes, zooals ze daar ontelbaar liggen in het polderland
tusschen Brugge en de zee, welk landschap Permeke totnogtoe met voorliefde en
hoe openbarend heeft geschilderd, - deze indruk is waarlijk onvergetelijk! In meest
al deze doeken treft de ongewone durf, de verbluffende oorspronkelijkheid der
compositie; met de laatste rest van conventie in de schikking der componenten van
het landschap: huizen, molens, schelven, boomen, wordt totaal gebroken. Met
conventie is wellicht te veel gezegd: er zijn nog schilders, bij ons en elders, wier
visie op het landschap sterk persoonlijk is, maar die toch instinctief trachten naar
een zekere ordening der stof: ze zullen zich b.v. op een punt plaatsen van waar uit
het te schilderen hoekje zich het voordeeligst laat zien. Daaraan echter laat Permeke
zich niet gelegen: waar hij ook voor het huizencomplex van een boerderij komt te
staan, van daar schildert hij het. Van elk standpunt uit kan hij immers den hemel
waarnemen, overal breekt het licht ergens op een witten muur, een bruin-rood dak,
een korenschelf of een mesthoop. Van elk standpunt uit kan hij de verholen, duistere
ziel van het drachtige Vlaamsche landschap onder regenzwangere avondluchten
vertolken, van overal uit kan hij het beelden in zijn gistende aardschheid, zijn
oer-diepe kracht, zijn reine vruchtbaarheid en zijn plechtig mysterie, zooals hij het
ziet, de verbeten geweldige, die zelf is als een natuurkracht, rusteloos scheppend,
eigenmachtig en in wezen tragisch.
En aldus is Permeke's diepe en in den grond vreugdelooze kijk op het noeste,
voedende land wezensverwant aan zijn beklemmende visie van de zee en zijn
hiëratische vertolking van den mensch, die primitief en aardgebonden, maar zuiver
en onvervangbaar, van akkerbouw en vischvangst leeft: één groote, centrale eenheid
van visie en vormgeving, één forsch gedragen, visionnaire kunst.
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Het zevenjaarlijksche openluchtspel van St. Joris en den draak
door D.J. van der Ven
(Slot)
AAN de zijde van den draak vechten verder tegen ‘Monseigneur Saint Georges’ twee
wildemannen met knodsen gewapend en geheel in groene klimopbladen gehuld.
Deze mythologische ‘Hommes sauvages’ vond ik terug in de Mei-processie van het
St. Evermaerplaatsje Rutten bij Tongeren, waar ze ter weerszijden van den priester
voortschreden, die onder den Hemel het Allerheiligste omdroeg. Hun bladerentooi
is in de traditioneele figuur van het Carnaval de Malmédy: ‘Le Savedje’ gewijzigd
in een lichaamsbedekking van groen, geel en rood geschilderde houten schalies,
welke bij de Engelsche Mummers van Overton en Longparish in papieren franje
zoowel herinneringen kan wekken aan den vegetatiedaemon, die in Frankrijk ‘Le
Feuillu’ heet als aan de geschubde huid van den draak. Te Bergen wordt deze in zijn
evoluties geleid door een zestal geheel in het wit gekleede Draken-knechten, pootige
kerels, die met het monster handig weten te manoeuvreeren en ervoor zorgen, dat de
meters-lange staart geregeld in het publiek zwiept tot groot vermaak van alle
omstanders, maar tot minder genoegen van de getroffenen. Twee pikzwarte ‘Diables’,
gewapend met ‘vessies’ (varkensblazen) bevechten tijdens ‘Le Combat’ de
‘Chinchins’ onder het voortdurend salvo's geven der gehelmde Pompiers en het
opwindend begeleidend spel der harmonie, de stokpaardjes-ruiters.
Het is een goede gedachte geweest van den heer Remouchamps, directeur van ‘Le
Musée de la Vie Wallonne’ om in 1926 van dit volksvermaak een karakteristieke
volksprent uit te geven, die het folkloristisch karakter van deze naieve vertooning in
al zijn naieviteit heeft geëerbiedigd. Natuurlijk, dat de kurassier-Joris als overwinnaar
uit den strijd komt - klokslag één uur, na twee pistoolschoten op het monster te hebben
gelost! Dan stijgt onder daverend handgeklap ieder jaar op de Bergensche Markt de
vreugde ten top en zetten tienduizenden opgewonden Bergenaren hun volkslied in:
‘Le Chant de Gloire de la Cité Montoise’, dat we hier in Henegouwsch patois en
verstaanbaar Fransch laten volgen:
Nous irans vir'el car d'or.
al procésion d'Mon
Ce s'ra l'poupeye S. Djer
qui nous suivra de lon.
Nous irons voir le Char d'Or
à la procession de Mons.
Ce sera la statue de S. George
qui nous suivra de loin.
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C'est l'Doudou, c'est l'mama
C'est l'poupeye S Djorge ki va
Les djins dé rempart
riy'ront kome des kiards
de vir tant d'carotes;
les djins dè culot
riy'ront kome des sots
de vir tant d'carotes
è leû pot.
C'est le Doudou, c'est la'mama'.
c'est la statue S. Georges qui va.
Les gens du rempart
rirons comme des chiards
Ne voir tant de carottes;
les gens du'quatier éloigné
rirons comme des cors
de voir tant de carottes
dans leur pot’.

Het woord Doudou beteekent het Kindeke Jezus en ‘l'mama’ zijn moeder, de Heilige
Maagd. Toen de beteekenis geheel verloren was gegaan, werd Le Doudou de familiare
naam die de Montois geeft aan zijn Lumeçon, de draak, die thans weer door Saint
Georges, maar in de 18e eeuw bestreden werd door den wereldlijken held Gilles de
Chin. Deze moet in het begin van de 12e eeuw hebben geleefd, zooals de
kroniekschrijver Gislebert, kanselier van Boudewijn V van Henegouwen ons bericht.
In het Heilige Land doodde deze edelman geheel alleen met zijn lans een woedenden
leeuw. Minstreelen als Gautier le Cordier en Gautier de Tournay bezongen dit
heldenfeit en de vrome kruisridder werd, van historische, legendarische persoon,
terwijl het strijdtooneel van het Heilige Land naar Wasmes in de omstreken van
Bergen werd verplaatst, waarbij de overwonnen leeuw zich metamorphoseerde in
een neergevelden draak.
In het begin van de 17e eeuw zag men nog in het kerkportaal te Wasmes twee
oude schilderingen, waarvan men de allegorische beteekenis niet wist te verklaren.
De eene stelde een ridder voor, die een monster bestreed, terwijl de andere denzelfden
ridder geknield voor de H. Maagd uitbeeldt.
Deze schilderingen zijn later in verband gebracht met den heldendaad van Gilles
de Chin, die te Wasmes als een weldoener werd vereerd. Omstreeks 1600 bracht een
monnik van St. Gislain verband tusschen de allegorische voorstellingen en de
geschiedenis van Gilles de Chin en hij verbreidde de legende, dat met behulp van
het wonderdoende Mariabeeld van Wasmes de draak overwonnen werd. Deze legende
vond ik onder No. 84 ook vermeld in de verzameling van Wolf's Nederlandsche
sagen, terwijl men u thans nog in de kerk te Wasmes een schilderstuk kan toonen,
waarop in knielende houding de ridder is afgebeeld met het onderschrift:
‘Sainte Vierge, en ce jour, je viens pour t'implorer
De détruire en ce jour un dragon qui vient nous dévorer’.

In de processie wordt jaarlijks ook een banier meegevoerd, waarop de drakenstrijd
afgebeeld is met het bijschrift:
‘Attaques Gilles de Chin de dragon furieux
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de la Pucelette’ houdt eveneens nog de herinnering levendig ‘à ce légendaire Gille
de Chin’, die een kind redde uit den muil van een draak. Men trekt er naar het
woonhuis van ‘La Pucelette’, een meisje van 4 of 5 jaar, dat, gezeten in een tot kapel
ingericht vertrek de geestelijkheid ontvangt. In de woonkamer hangt mijnheer pastoor
het wicht de teekenen van haar hooge waardigheid om, een groot gouden hart, dat
zij op de borst heeft te dragen. Nooit verandert haar processiegewaad, dat bestaat uit
een jurkje en manteltje van blauwe zijde, terwijl zij verder als ‘Pucelette’ op het
hoofd een kroontje draagt ‘surmontée de plumes d'autriche blanches, aux extrémités
retombant en panache’.
Wij zien hier dus het geredde Drakenkind van Wasmes, dat ‘Gilles de Chin’ als
zijn verlosser heeft te eeren, dezelfden hoofdtooi dragen als de hedendaagsche ‘Gilles
de Binche’, wanneer zijn in ‘Le grand cortège’ op de muziek van ‘Le Doudou’ hun
rhythmische Carnavalsdansen uitvoeren. Eenerzijds schijnt de naam ‘Chin’
overgedragen te zijn op ‘Les Chinchins’ uit het St. Jorisspel te Mons, terwijl anderzijds
de naam ‘Gilles’ populair werd voor carnavalsverschijningen, die met hun rinkelenden
bellentooi zich verwant weten aan de Engelsche Morrisdansers, die in oude Meispelen
ook dansend hun snapdragon and King George begeleidden. Het zou mij hier veel
te ver voeren in tal van analogieën en parallellen de indenticiteit van Engelsche
Morrisdansers, Henegouwsche Gilles, Oostenrijksche Tresterer en Tiroler Kranzläufer
vast te stellen, maar toch wil ik mijn lezers hier niet de merkwaardige legende
onthouden, waarin de Gilles de Binche ook weer nader gebracht worden tot de
drakendooders in het bijzonder tot ‘Messire Gilles de Chin’ welke te Wasmes in de
plaats van St. Joris trad.
Eens, heel lang geleden, leefde er te Ath een reus, een menscheneter - Golias
geheeten -, die het geheele land van Henegouwen terroriseerde en ieder jaar een
onschuldige maagd moest ontvangen als buit voor zijn festijn. De goede heer van
Binche, teneinde raad, beloofde hem, die het wangedrocht wist te dooden zijn schoone
dochter Marceline ten huwelijk.
Nu wandelde deze op zekeren dag argeloos in het groote woud, waarin zij bloemen
plukkend, van den rechten weg afweek en in de doolhofpaden verdwaalde. Daar trad
de vervaarlijke menscheneter op haar toe en sleurde haar mede naar zijn gevreesd
verblijf, dat nimmer door een levende ziel was verlaten. Een arme zwaar gebochelde
houthakker - Caracol is zijn naam - had verscholen achter een boschje het snood
bedrijf gezien en in samenwerking met den wolf, den leeuw en den haas, de drie
dieren, die hij in volle vreedzaamheid verzorgde, doodde hij Golias.
Reeds dacht hij de schoone jonkvrouw van Binche voor het altaar te kunnen
geleiden, toen Sénéchal, evenals hij gebocheld maar rijk en machtig als Drost, het
durfde te bestaan zich voor den overwinnaar uit te geven. En daar er bij den overval
in het diepst van het woud geen getuigen aanwezig
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waren, kon niemand het bewijs van het tegendeel leveren, want Marceline was
dadelijk op het gezicht van Golias in onmacht gevallen en had alleen in een kort
oogenblik van ontwaken gezien, dat haar redder ‘bossu’ was geweest.
Begrijpelijkerwijze wenschte de heer van Binche liever den gebochelden Drost dan
den gebochelden houthakker tot schoonzoon, maar op het oogenblik, dat hij de handen
van bruid en bruidegom in elkaar wilde leggen, trad een fee tusschenbeide, die de
waarheid verkondigde, den armen gebochelden houthakker omtooverde in een
schoonen jongen Prins en den bedrieger Sénéchal bestrafte door hem met een bult
van voren en van achteren te mismaken. En voilà pourquoi le Gille porte deux bosses,
celle de Caracol et celle de Sénéchal.
Door deze sage in verband te brengen met de rhythmische sprong-dansen der
‘Gilles’ op de muziek van het Bergensche volkslied ‘Le Doudou’, dat ook wordt
gespeeld tijdens ‘Le combat de Saint George et les chinchins avec le Dragon et les
diables’ herkent de folklorist uit de ethnologische school daarin een variant van het
mythisch verhaal, dat in alle Europeesche landen den strijd weergeeft van zomer en
winter, vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid. Wanneer wij bijv. lezen, dat de Graoulli
te Metz in den goeden ouden tijd steeds gedragen moest worden door de Maire van
Woippy en dat hij bij alle bakkerijen een broodje in zijn wijd-open gesperden muil
gestoken kreeg, dan is dat wederom een aanwijzing, dat de draak als daemonische
verschijning in dierengestalte iets met ‘het brood der aarde’ en de vruchtbaarheid
der akkers heeft uit te staan. Niet weinig worden wij daarin versterkt wanneer wij in
het Beiersche Fürth i. W. waar heden ten dage ‘Der Drachenstich’ nog een groot
volksfeest is, zien, dat Boheemsche vrouwen hun zakdoeken doopen in het
drakenbloed, dat uit een verborgen varkensblaas na den lanssteek van den overwinnaar
wegvloeit, en deze in drakenbloed gedrenkte zakdoeken ophangen aan stokken, die
zij in hun vlasakkers planten, heilig overtuigd, dat door deze handeling de groei van
het vlas sterk wordt bevorderd. Herinneren wij ons, dat ook vendelzwaaien en
zwaarddansen ritueele handelingen zijn, die naar veler opvatting de vruchtbaarheid
bevorderen, dan is men meer en meer geneigd ook den oorsprong van het draaksteken
in een vruchtbaarheidscultus te zoeken, waarbij St. Joris als zonneheld en St.
Margaretha als regenheilige functionneeren. Doch uiterste voorzichtigheid dient
betracht bij het trekken van conclusies naar equivalente verschijnselen! Bij uiterlijke
overeenkomst of zelfs volkomen indentiteit kan er een groote innerlijke
wezensverscheidenheid bestaan. En zeker in een over tijd en ruimte zoo verbreide
legende-dramatiseering als van den drakendooder, waarin locaal nieuwe elementen
opgenomen zijn en oude verwaarloosd werden. Zulk een - thans ook al weer obsoleet
element - zie ik in den nasleep van het Bergensche draaksteken. Al de medewerkers
trokken Dinsdags na het spel door de straten om giften in te zamelen - de ‘quêtes’,
waarin de laatste herinne-
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ring aan het offer doorschemert. De draak nu speelde dan dezelfde rol als de Habergeis
in Tiroler en de Esel in Silezische Nikolaus-Umzüge, n.l. hij ondervraagt de kinderen,
waarbij stereotiep klonk ‘Aimez-vous votre mère, mes enfants?’ Waarop ze moesten
antwoorden: ‘Non!’ - ‘Et votre père?’ - ‘Oui’. Dan maande de draak hun aan het
drakenlied te zingen: ‘Comment vous n'aimez pas votre mère? Chantes alors pour
votre père!’
Hier zien wij den draak reeds in het kindervermaak terecht gekomen, te Fürth deed
hij anno 1925 zijn intrede in de.... politiek! De ligging aan de Tchechische grens gaf
aanleiding het festijn politiek uit te buiten. Naar het inzicht van Dr. Heinrich Smidt
te Bayreuth zou de Drachustich evenals de Oberammergauer Passionspiele, zonder
twijfel een herinnering bewaren aan een middeleeuwsch mysterie der 10e of 11de
eeuw, waarom dan ook de handeling zich afspeelt in den tijd der kruistochten. Welnu
Anno 1925 lees ik in de Drachenstich-Festzeitung:
‘Wie drängt doch dort die Menge sich
Zym Marktplatz hin zu Hauf!
Man sieht, wie Udo ritterlich
den Drachen sticht im Lauf.
Werft in das Grenzland einen Blick
und helft mit Wort und Schwert
eh'dort ein Drache Stück um Stück
das deutsche Land verzehrt’.

Ook in het Beeselsche draaksteken vinden wij allerlei handelingen, die bewijzen,
dat we het Draaksteken niet volkomen gaaf als een middeleeuwsch bezit in het
volksspel hebben behouden. Dat bijv. St. Joris evenals te Bergen er den draak ten
slotte met een pistool doodt is een anachronisme van jongen datum, terwijl het
wegvloeien van het bessensap-kleurige drakenbloed over den met veel offergaten
voorzienen drakensteen terugwijst op het verre voor-christelijke verleden. Deze
Beeselsche drakensteen is een groote zwerfkei, die zeven lange jaren diep onder den
grond bewaard wordt. Want het is met dien drakensteen wel een heel zonderling
geval. Hij is feitelijk een palladium van Beesel, dat men te beschermen heeft tegen
roof! Is het niet reeds meermalen geschied, dat Swalmer onverlaten, vereenigd in
een gezelschap, dat de schrikaanjagende naam van ‘De Kluppelbende’ draagt, dezen
zwaren zwerfsteen meters ver wisten te verplaatsen naar het buurtdorp, kennelijk
met den boozen opzet dit megalithische gedenkteeken als een tweede Amersfoortsche
of Hilversumsche kei triomfantelijk binnen te halen. Geloof mij vrij, in den optocht
van Sint Joris met de geredde Conincksdochter, zooals die op 30 Aug. 1926 het laatst
van de Maas naar het Marktplein trok, mogen de Harmonie van Beesel en de
Philharmonie van Reuver nog zoo eensgezind en maatvast samenblazen met die van
Swalmen, vertrouwen doen de ‘Beeselsche Draakstekers’ de ‘Swalmer Gekken’ niet
in 't minst. En daar men door schade en schande wijs wordt, heeft men afdoende
maatregelen genomen om in het bezit te blijven van dezen zoo zeer gewaardeerden
drakensteen. Na het gebruik als offeraltaar - eens om de zeven jaar onder het
lommerrijk geboomte van het driehoekige marktpleintje, dat met
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groene ‘meien’ fleurig is versierd, - wordt de met ‘bloed’ bespette kei weer ingegraven
op een grazig pleintje onder een ouden boom. Zoo diep graaft men den grond voor
den ongeveer 700 kg zwaren kei weg, dat slechts een afgesleten rugkantje tusschen
gras en wilde bloemen over zeven jaar zichtbaar zal zijn. Altijd is het een wat plechtig
moment, waarop de eerste spade in den grond wordt gestoken tot opdelving van de
kei, die door de geheele jonkheid in het zweet huns aanschijns naar het centrum der
gemeenschap wordt gesleept. Ook te Fürth speelt de ‘Harten Stein’ een rol en wij
hebben in deze Drakensteenen Europeesche varianten mogelijk te zien van de
‘Manasteenen’, welke Dr. Adriani in de Minahassa heeft aangetroffen, waar zij het
‘Heil en de Kracht’ van het dorp heetten. Het traditioneel met bloed bespatten duidt
op het bloedig offer, dat eens gebracht werd. In elke ritueele offering moet eens het
bloed een rol gespeeld hebben. ‘A bloodless sacrifice would have no raison d'être’
merkt E.K. Chambers terecht op in zijn analyse van het volksdrama. Ongetwijfeld
duiden dergelijke steenen, die bij kermisfeestelijkheden in het centrum der
dorpsbelangstelling staan op dolmen of menhirs, op ‘das Mahl’ of ‘die Mahlstatt’ in
de oud-Germaansche landen, de plaats, die - ook al ligt of staat er geen monument
uit het grijs verleden, - toch nog haar hooge beteekenis in de volksherinnering en het
volsspel niet verloren heeft. Opgravingen te Beesel hebben in urnen, schotels,
wrijfschaaltjes enz. bewezen, dat de Romeinen er reeds vertoefden terwijl het vinden
van den driegodensteen in 1869 onder het hoofdaltaar in het nabije Kessel aantoonde,
dat daar een Reuzenzuil moet hebben gestaan een z.g. Jupitergigantensäule zooals
we die juist in het oud-Keltisch gebied - oppervlakkig geromaniseerd - bij
honderdtallen aantreffen. En allen vertoonen een rijdende godheid met wapperenden
mantel, die met een lans den slangenreus onder den hoef treedt. Jupiter pleegt in de
Romeinsche kunst echter nimmer als een rijdende godheid te worden uitgebeeld,
veel minder verschijnt hij als speer- of lansdrager. Wij hebben in dergelijke
monumenten ver-romeinschte oud-Germaansche of Keltische cultus-gedenkteekens
te zien, waarbij niet Jupiter een Germaansche God maar Donar of Thor een
Romeinsche God is geworden! Want slechts zeer aan de oppervlakte heeft de
Romeinsche overheersching het oude volksleven dezer gewesten beïnvloed.
Ofschoon over de reuzenzuilen door archeologen en philologen het laatste woord
nog niet is gesproken, mogen wij veilig aannemen, dat in het nabije Kessel gedurende
den Romeinschen tijd reeds in steen gehouwen de strijdende rijdende godheid en de
neergevelde slang-reus als Jupiter-reuzenzuil aangetroffen werd, waar thans ééns
om de zeven jaar in een boersch openluchtspel de gekerstende drakendooder St. Joris
het monster verslaat. Misschien hebben wij hier wel te doen met een der similacra,
welke door den Heiligen Lambertus op zijn tocht naar het Noorden werden omver
geworpen. Lag er oudtijds te Beesel naar de zijde van Kessel niet de kapel van St.
Lambertus,
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waarin op den patroonsdag dienst werd gedaan en schrijft het leengericht van het
Huis Nieuwenbroeck niet scherp omschreven vormen en ceremoniën voor, die strikt
in acht waren te nemen, wilde men niet het boven alles gehandhaafde gewoonterecht
schenden. Zou dit Beeselsche gewoonterecht niet kunnen steunen op het oude
landrecht, dat teruggaat tot het ‘Thing’, de rechtszitting op de ‘Thingplaats’, die
overal cultusplaats was. Op het eiland Man kennen wij nog den vermaarden
‘Tynwald-Hill’, die niet alleen in het taaleigen zijn ouden naam van ‘Thing-Hill’
heeft bewaard, maar waarop ook ieder jaar ‘on Midsummerday (5 July old style) the
regular Court for the promulgation of laws is held’. Maar deze ‘Berg der
Gerechtigheid’ is een van Engeland's belangrijkste ‘Wal of Trojabergen’ en zoo
naderen wij ook hier weer den zonneheuvel, waarin de zonnebruid gevangen werd
gehouden door een draak, welke ten slotte door een of andere held of heilige werd
gedood. De gevelde draak werd een geliefd embleem in de heraldiek. Noormannen,
Angelsaksers en Denen voerden de drakenfiguur als veldteeken mede en de Engelsche
koningen maakten aan het eind der 14e eeuw nog van den plastischen draak gebruik
naast hun standaarden. Op de beroemde tapijten van Bayeux uit de 11e eeuw, welke
de verovering van Engeland door de Normandiërs in beeld brengen, zien wij de
driehoekige draken-vaan vooral duidelijk op het tafereel van Koning Harold's dood,
terwijl de draak als ‘Lindworm’ voorkomt in het wapen van de Siegfriedstad Worms
en van.... Beesel aan de Maas. Niet zonder trots toont men u op het gemeentehuis
het Draken-wapen, dat bij Kon. Besluit van 11 Sept. 1832 N. 44 alsmede op 's Konings
Beschikking van den 22sten Juli 1833 N. 13 is vastgesteld en dat omschreven wordt
als zijnde: een ‘schild van lazuur, beladen met eenen draak van goud, getongd en
geklaauwd van keel’.
Vatten wij nu het ontstaan der draken-sagen samen in een kort overzicht, dan treft
de christelijk-religieuze bewijsvoering ons in de allegorische voorstelling van den
strijd tegen den anti-Christ, gepersonifieerd in den draak, van den uiteindelijken
triomf, die St. Joris als geloofs-strijder behaalt op het Heidendom. Daarentegen doen
de philosophisch-historische verklaringen gevreesde natuurplagen als droogte,
overstroomingen, onweer, hagelslag, bergstortingen in de volksfantasie der primitieve
menschheid de gedaante aannemen van mensch- en dierverslindende monsters in
gruwelijke gedaante, meestal een mixtum compositum van een geweldigen loopvogel
met vleermuisvlerken en een krokodil- of hagedisachtig kruipend wangedrocht. Van
zelf hebben vondsten van praehistorische dieren hierbij geleid tot localiseering der
sagen en vormgeving der sagendieren, want de ontgraving van een Megalosaurus of
van een Mammouth-fragment verschafte natuurlijk een zekere historische basis van
schijnbare betrouwbaarheid. Zoo heeft de vermaarde krokodillenkop, die te Mons
nog wordt bewaard er veel toe bijgedragen om aan de drakenlegende van Wasmes
geloofwaardigheid te verleenen.
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Archivalische onderzoekingen hebben echter uitgewezen, dat deze kop in 1409 naar
Mons werd overgebracht met vele meubelen uit het paleis dat de Graaf van
Henegouwen te Parijs bewoonde. Toen nu de strijd van Gilles de Gin met den leeuw
van het Heilige Land naar Wasmes werd overgebracht, metamorphoseerde de
krokodillenkop zich in de volksfantasie tot den kop van het monster, dat de lokale
held had gedood en in 1757 verzochten de gildebroeders zelfs keizerin Maria Theresia
of zij den drakenkop in de jaarlijksche processie mochten meevoeren. Het verzoek
werd afgewezen tot groote teleurstelling van vele inwoners te Mons en Wasmes, ‘qui
croient fermement à l'authenticité de la tête du dragon’.
In Klagenfurt staat op het stadsplein een machtig draken-monument, dat in 1590
door een onbekenden beeldhouwer is gemaakt. Nu is volgens de kronieken omstreeks
het midden der 16e eeuw in de z.g. ‘Drachengrube’ een monsterachtige schedel
gevonden, die volgens latere determinatie van een wolharigen neushoorn uit den
IJstijd afkomstig blijkt te zijn. Deze schedel hing men aan kettingen als een eere-tropee
in het raadhuis op en men veronderstelt, dat de kunstenaar door dezen schedel
geïnspireerd werd tot zijn draken-uitbeelding met krokodillenlijf en getande vleugels.
De door Schiller onsterfelijk geworden Draak van Rhodos moet een fossiel nijlpaard
of een kleine olifant zijn geweest en zoo zouden er talrijke voorbeelden te geven zijn
van voorwereldlijke dier-vondsten op plaatsen, waar een drakensage in het volksgeloof
een rol speelde. Of de vondsten in den Pietersberg bij Maastricht en elders in de
Maasgouw, waaraan bijv. in de Valkenburgsche gemeentegrot grillige, in den weeken
mergelsteen uitgehouwen reuzen-hagedissen in effigie herinneren, ook nog eenigen
invloed hebben uitgeoefend op de vormgeving van de St. Jorisdraken der schutterijen
te Beesel en in het naburige Heel, valt moeilijk te zeggen. Wel moge er hier terloops
op worden gewezen, dat in Hessen - zoo bijzonder rijk aan praehistorische
dierenvondsten ook de drakensage zeer verbreid is en dat bijv. de Wurmlinger Berg
- een der meest vermaarde Duitsche drakenbergen - niet ver verwijderd ligt van
antidiluviaansche vondstplaatsen.
Wanneer wij weten, dat thans in Nederl. Indië nog 34 soorten ‘Waranen’ leven,
die met hun gespleten tong, scherpe tanden, echte drakenhuid en geweldige klauwen
zeer roofzuchtig en vrees-aanjagend zijn - in het nauw gedreven menschen en paarden,
zelfs kameelen bespringen -; dat in Mexico nog de lei-zwarte neushoorn-leguaan
met een staart vol drakenpunten voorkomt en de Helmbasilisk als ‘vliegende draak’
bestaat; dat het Schotsche Loch Ness thans voor zíjn levend monster de belangstelling
der geheele wereld opeischt; dan is het niet te speculatief aan te nemen, dat in het
zoo warme tertiaire tijdvak hagedisachtige dieren leefden, die veel grooter afmetingen
bezaten, zooals trouwens de reconstructie van Inguanodons en Dynosaurussen
bevestigt en deze te aanvaarden als de prototypen onzer draken uit sagen en legenden.
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Nog een stap verder in deze natuurhistorische richting en we zouden met Dacqué in
zijn ‘Urwelt, Sage und Menschheit’ kunnen aannemen, dat de hypothetische
mezozoïsche mensch deze geweldige dieren heeft aanschouwd en ze heeft trachten
te bevechten, welke strijd als een erfdeel uit den oer-tijd getransplanteerd werd in
de klassieke, heidensche en christelijke sagen en legenden.
Volkskunde en volkenkunde, archeologie en paleontologie, natuurhistorie en
cultuurgeschiedenis zullen steeds meer licht kunnen brengen in het probleem van
het al of niet bestaan hebben dezer ‘giftige beeste vol van tempeeste’, zooals de draak
gekarakteriseerd is in ‘Een schoon spel van Sanct Jooris’, dat ons is overgeleverd
uit de eerste helft der 16e eeuw en thans in de Kon. Bibliotheek te Brussel berust.
Dr. J.A. Worp: vermeldt in zijn ‘Geschiedenis van het Drama en het Tooneel in
Nederland’ een oudere versie van het Beeselsche drakenlied, waarin de ‘Maghet’
nog geen ‘Joffrouw’ was, die ‘onbeschadight en in 't leven’ bleef, maar dat toch ook
eindigde met ‘daerom werd Catholyck heel het Coninckrijk’.
1933! Draakstekersjaar zonder draakstekersspel!
De benarde tijdsomstandigheden maakten het als in zoovele vroegere officicele
draakstekers-jaren onmogelijk het spel op te voeren. Doch thans zijn wij de kritieke
periode van 7 jaren - de besloten tijd, waarbinnen onder geen voorwaarde het
draaksteken plaats heeft - weer veilig doorgekomen en ieder komend jaar kan het
Drakenschut weer zijn eeregeleide geven aan den intocht van St. Joris met de geredde
koningsdochter. Elk komend jaar kan de oude visscher aan de Maas zijn snoeren
uitgooien en den draak het roode lint om den hals strikken. Elk komend jaar kunnen
de fanfare en de harmonie zich vlijtig ‘inspelen’ op den Drakenmarsch, die Dr. Julius
Röntgen in 1926 voor hen instrumenteerde op de oude melodie van het Beeselsche
drakenliedeke. Moge het dan niet te lang meer duren dat aan de oevers van de Maas
en op het Marktplein te Beesel in deze dramatische handelingen onze gedachten weer
teruggevoerd worden naar de verre tijden, waarin de grootste heldendichten zijn
ontstaan als De Ring der Nibelungen, de verhalen van Koning Arthur en de
Tafelronde, van Tristram en Beowulf, van Le Chanson de Roland en de Legende
aurea met herinneringen aan den ondergang der oude goden in den jongen Christentijd.
Moge ‘Het spel van den giftighen Draecke te Bieslo aen die Maese’ als het meest
belangrijke echte boeren-openluchtspel van Nederland voortaan traditioneel eens
om de zeven jaren heel de bevolking zingend vereenigen in het lied, dat verhalend
inzet:
't Is gebeurt voor onze tyden
Dat St. Joris eens quam ryden
Tot een Stadt in 't Heydens Landt,
Daer men gheene Christen vandt'.
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Het Japansche tooneel van vroeger en nu
door Cornelius Conijn
IN alle beschaafde landen wordt een noodkreet geuit voor het bedreigde tooneelleven;
bedreigd door wereldcrisis en cinemaconcurrentie. Voor hen die een vast vertrouwen
in deze kunst hebben kan het een geruststelling en zelfs een verblijding zijn, hun
oogen te richten naar het verre Japan waar het tooneelleven, deels door de ritus der
eeuwenoude - en gerespecteerde - tradities gesteund, deels gemoderniseerd dank zij
Europeesche invloeden, onveranderd in volle bloei en in het brandpunt der algemeene
belangstelling blijft.
In het Japan van heden kan men het tooneelleven in twee scherp gescheiden groepen
verdeelen, die niet alleen geheel onafhankelijk van elkaar werken maar zelfs zich tot
twee verschillende soorten publiek richten. Men vindt er de opvoeringen van het
populaire tooneel waar legenden, danspantomimen, komische en historische stukken,
ja zelfs geadapteerde Europeesche werken worden opgevoerd, en daarnaast zijn er
dan de Klassieke ‘Nô’ spelen, diepzinnige, poëtische werken, zuiver traditioneel
gespeeld; gedanste en gezongen spelen die men het best bij onze opera's zou kunnen
vergelijken, daar de tekst afwisselend uit zangerig gezegde recitatieven en gezongen
gedeelten bestaat.
Deze ‘Nô’ spelen zijn in Europa haast onbekend, aangezien het symbolisch en
poëtisch karakter der teksten een begrijpelijke vertaling ten zeerste bemoeilijkt en
de voor Westersche stemmen onzingbare muziek alsmede de uiterst gecompliceerde
dansgebaren en rythmische speelwijze een bewerking voor ons tooneel geheel
onmogelijk maken.
Toch zijn er zulke schatten van kunst en wijsheid verborgen in de teksten van deze
spelen (eigenlijk dus slechts het ‘libretto’ van een korte opera, een ‘Nô’ spel duurt
namelijk nooit langer dan een uur) dat het van belang is iets meer te weten van deze
meest Japansche aller kunsten.
Op alle andere kunst en kunstnijverheid gebied werd het Nipponeiland eeuwen
lang sterk door de continentale buur, China, beïnvloed, hetgeen men duidelijk in
teeken- en borduurwerk, in de voortbrengselen der pottebakkerij als in de ontwikkeling
der mode kan nagaan. Het tooneel echter, beheerscht door de Japansche legenden,
de groote geschiedkundige figuren en de Boeddistische leerstellingen was en bleef
zuiver nationaal.
Naast deze klassieke ‘Nô’ kunst, een verfijnd genot voor vorsten en geletterden,
ontwikkelde zich langzamerhand de minder subtiele litteratuur van het populaire
tooneel, dat zich tot heden toe in de groote liefde en
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belangstelling van het geheele volk mag verheugen. Alvorens verder in te gaan op
de eigenaardigheden van het klassieke tooneel, zullen wij eerst een volksvoorstelling
gaan bijwonen.
Het groote schouwburggebouw, door restaurants en theehuizen omringd, maakt
van buiten een bonte en feestelijke indruk, versierd als het is met veelkleurige zijden
vlaggen en lampions, groote foto's en penteekeningen van de acteurs, reclameplaten
en voorwerpen die een symbolische beteekenis hebben, zooals kransen van stroo,
bamboestokken en een stapel tonnen.
Eer men de groote zaal binnentreed ontdoet men zich - evenals dat in de huizen
het geval is - van zijn schoenen. Treffend is het vreugdig karakter van het, overal
elders zoo rustige, publiek. Men praat en lacht, in groepen gehurkt bijeenzittend.
Stoelen zijn nooit aanwezig, de zaal is verdeeld in ruitvormige vakken, door breede
verhoogingen begrensd en langs deze paden loopen voortdurend de
schouwburg-bedienden en de verkoopers van programma's, versnaperingen en de
onontbeerlijke thee.
De ruitvormige vakken voor in de zaal zijn loges, waar men op kostbare zijden
kussens, doch eveneens op de grond, plaats neemt. Achter in de zaal is het
‘schellinkje’, een groote ruimte waar de armere bevolking zich gemoedelijk tezamen
perst en waar een durend beweeg is van de komende en gaande man, daar men voor
een luttel bedrag voor een uur toegang heeft, zoodat vele arbeiders tusschen twee
karweitjes in een geliefde acteur of een populair drama komen zien.
De voorstelling duurt meestalvan drie uur 's middags tot tien uur 's avonds terwijl
sommige schouwburgen de deuren om negen uur 's morgens al open zetten. Geen
wonder dan ook dat de verkoopers van zoetigheid en rijstkoeken veel te doen hebben
daar de Japanner gewoonlijk tijdens de voorstelling zijn sober maal doet.
De atonale muziek klinkt snerpender dan ooit, op het tooneel nadert een groote
scène het hoogtepunt. Plotseling doet zich een harde slag hooren; onmiddellijk wordt
het gepraat gestaakt en aller aandacht is strak gespannen om niets te missen van het
pathetische speelmoment of de klimax van de dans.
Hij die deze slag op zijn eenvoudig houten instrument de ‘Ki’, deed hooren is een
soort regisseur, die links op het tooneel met de rug naar het publiek toe als een
orkestdirigent zijn slaginstrument, een houten plank, bewerkt. Zijn taak is de aandacht
van het publiek op de belangrijkste momenten der voorstelling te vestigen. Niet alleen
dient deze meester dus elk onderdeel van het programma te kennen, ook dient hij
een soort psychologisch instinct te hebben, dat hem doet aanvoelen hoe en wanneer
hij met zijn instrument de emotie van het geheele publiek dient te wekken en te
regelen. Voorwaar een merkwaardig emplooi, dat toch van zeer groot belang is in
het Japansche theater.
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Technisch is het tooneel zeer goed uitgerust, sinds langen tijd kent men er het
draaitooneel dat niet alleen dient om de decorwisseling zonder spelonderbreking te
doen plaatsvinden doch tevens om het publiek àl te realistische uitbeeldingen te
besparen: wil een acteur bijvoorbeeld ‘harikiri’ plegen, zoo draait bij zijn plechtige
voorbereidingen het beeld langzaam weg....
Het spel der acteurs is uiterst subtiel en onderworpen aan honderd gecompliceerde
wetten en voorschriften; elke beweging, elk gebaar is geregeld volgens eeuwenoude
traditie en daarbij komt dat in de meeste stukken balletgedeelten voorkomen welke
de acteur dient uit te voeren. Geen wonder dan ook dat elke speler voor alles acrobaat
en danser is, daarmee begint zijn opvoeding, als hij hierin een zekere virtuositeit
bereikt heeft kan hij zich eerst op de kunst van het spel toeleggen.
Dit spel heeft voor onze gevoelens altijd iets automatisch, iets marionetachtigs
aangezien elk gebaar geschiedt volgens de stipt opgevolgde voorschriften der traditie.
Het marionettenspel, lang voordat het tooneel bestond zeer in zwang, heeft dan ook
ongetwijfeld groote invloed gehad op de speelwijze der acteurs. Volgens de Japansche
opvatting is het tooneel een geheel andere wereld, waar men niet zoo natuurgetrouw
mogelijk het werkelijk leven moet nabootsen, maar integendeel handelen volgens
de tooneelconventies en begrippen.
Deze marionetten indruk wordt nog versterkt, doordat vele hoofdrolspelers een
‘schaduw’ naast zich op de planken hebben. Deze schaduw is een bediende, in het
zwart gekleed en gesluierd, die zijn meester tijdens het spel het bewegen dient te
vergemakkelijken: hij helpt hem van schild of zwaard verwisselen, baant hem een
weg naar de uitgang, schuift een bank aan, of helpt hem een plastische stand aan te
nemen.... als ware de speler in werkelijkheid een automaat, een kunstmatig wezen
dat men in beweging dient te brengen.
Doch de rol van de ‘schaduw’ zal waarschijnlijk spoedig zijn uitgespeeld; de
modernizeering van het tooneel voltrekt zich, ondanks het bijna religieuze ontzag
der Japanners voor de traditie en binnen afzienbare tijd zal de speler zelf op het groote
tooneel zijn weg dienen te vinden.
Het groote tooneel.... Welk een autoriteit is er inderdaad voor noodig om de
aandacht van het publiek te trekken in die groote ruimte, temidden van de pratende
en lachende menigte, afgeleid door het voorbijgaan der verkoopers. De stem van de
acteur moet uitgaan boven het geklepper van de ‘ki’, het gezang van het koor dat de
handeling vertelt, het (voor onze ooren dikwijls erbarmelijke) lawaai van de muziek,
en boven het geraas veroorzaakt door de heen en weer bewegende schaduwen en de
bezige machinisten die tijdens het spel, bij open doek, de decors verwisselen.
Aan groote acrobatische en danskwaliteiten moet hij dus een forsch
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geluid en een geraffineerde dictie paren. Al die voorwaarden maken het zeer moeilijk
voor de vrouwenrollen geschikte actrices te vinden. Het keizerlijk verbod, inmiddels
opgeheven, om vrouwen tot het tooneel toe te laten dateert van eeuwen her en een
van de eigenaardigheden van het Japansche tooneel is dan ook de afwezigheid van
het vrouwelijk element, wier rollen door acteurs worden vertolkt, waarvan de meest
beroemden zich specialiseerden in het uitsluitend spelen der ‘jeunes premières’ en
even bekend en geliefd zijn bij het publiek als bij ons een populaire filmster.
Hoewel ook hierin de laatste jaren verandering is gekomen en tooneelspeelsters
zijn gekweekt - een dertigtal jaren geleden werd door de administrateur van het
Keizerlijk Theater een tooneelschool voor vrouwen gesticht - blijven de meest
autoritaire en geliefde vertolkers der groote vrouwenrollen van het klassiek repertoire
nog altijd mannen.
Tijdens een voorstelling, die zoo als gezegd dikwijls een heele dag kan duren,
worden verschillende stukken in bonte volgorde opgevoerd, drama's, klassieke of
moderne spelen, satyres en ter afwisseling boertige, laag-bij-de-grondsche kluchten
en vooral balletten.
Decors en costuums zijn smaakvol en rijk in een oneindige reeks wondermooie
kleurschakeeringen, levend in de gloed van een steeds wisselende belichting. Ook
hierbij speelt conventie en traditie weer een groote rol, elke kleur heeft een eigen
beteekenis. Zooals het schikken van bloemen tot een uiterst ingewikkelde kunst is
opgevoerd, zoo zijn ook de samenvoeging van kleuren aan allerlei wetten
onderworpen. Spreekt men van de ‘taal der bloemen’, dan zou men eveneens in Japan
een woordenboek kunnen samenstellen van de ‘kleurentaal.’
Nog iets over de keuze der stukken.
Alhoewel enkele Europeesche werken in Japansche vertaling werden opgevoerd
- zooals bijvoorbeeld Toilstoï's ‘Anna Karenina’ dat een succes werd alhoewel het
voor onze oogen haast belachelijk leek de in kimono gekleede acteurs op de hun
eigen theatrale manier die in dit werk natuurlijk funest werd, Westersche hartstochten
te zien beleven - zoo wordt het tooneel toch voornamelijk door eigen litteratuur,
klassiek en modern, beheerscht.
De rol van de acteur in de keuze en het ontwerpen der op te voeren spelen is een
veel grootere dan bij ons. De acteur is niet veel meer dan een hoogere bediende in
de oogen van de gevierde tooneelster, die met zijn directeur na een eerste lezing
beslist of het stuk speelbaar is en op welke wijze de hoofdrol naar zijn eigen inzicht
moet worden gewijzigd.
Eerst wanneer de schrijver zijn werk geheel voor de eerste speler heeft pasklaar
gemaakt, beginnen de repetities, waarbij ook de andere acteurs nog trachten
persoonlijke invloed uit te oefenen op veranderen van de tekst. Een vertroosting voor
jonge schrijvers, die bij elke streep van het gevreesde ‘blauwe potlood’ door hun
tekst een noodkreet slaken is het
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misschien te weten dat hun Japansche collega's bij de eerste opvoering meestal
nauwelijks hun eigen werk herkennen!
Ook de improvisatie is op het Japansche tooneel zeer in zwang en dikwijls wordt
het publiek in overbekende stukken verrast op een lange, onverwachte monoloog
van de hoofdrolspeler, die dan met donderend applaus voor zijn inspiratie wordt
beloond, applaus waarvoor hij onder geen omstandigheid door blik of gebaar zal
bedanken.
Typisch Japansch is deze dualiteit: aan de eene kant een ver doorgevoerd
stersysteem, waarbij zeer groote waarde aan de persoonlijkheid van de speler wordt
gehecht, aan de andere kant echter een geheel opgaan van de acteur in het spel, zijn
eigenwaarde en ijdelheid opofferend aan de totaalindruk die het geheel op het publiek
dient te maken.
Het klassieke ‘Nô’ theater is de geliefkoosde ontspanning van adel en geleerden. Het
groote publiek, het onontwikkelde, komt er nooit, om de eenvoudige reden dat het
zeer weinig zou begrijpen van deze zangspelen, niet alleen geschreven in een
moeilijke, middeleeuwsche taal, slechts voor geletterden verstaanbaar, maar daarbij
nog doorspekt met litteraire aanduidingen en woordspelingen, zoodat een groote
voorstudie vereischt is om tot de diepere beteekenis, van dat wat erop het tooneel
gebeurt, door te dringen.
Vulgarisaties van deze spelen, waarbij de handeling en de poëtische gedachte
alleen in groote lijnen gevolgd wordt, zijn ook op de planken van de populaire
schouwburgen opgevoerd.
De Nô schouwburg is van veel kleinere afmetingen dan de geweldige zalen waar
wij zooeven mee hebben kennis gemaakt. Ook de tooneelruimte is veel kleiner; het
wordt gevormd door een recht in de zaal vooruitspringend platvorm van glad gepolijst
hout, geschraagd door twee eveneens blank-gepolijste zuilen en aan drie kanten open,
zoodat het publiek er rond om heen zit. Op de achterwand van het tooneel is een
zijden doek gespannen, waarop een gestyleerde pijnboom - die in de legenden een
groote plaats als machtssymbool inneemt - is afgebeeld. Een open gaanderij voert
naar de kleedkamers, die door een zijden voorhang van deze meerdere meters lange
toegang tot het tooneel zijn afgescheiden. Voordat de voorstelling begint neemt aan
de rechterkant van het tooneel het koor plaats, de koorleider vooraan. Allen zijn
gekleed in blauwe of blauwgrijze gewaden en voordat zij neerhurken leggen zij hun
uitgespreide waaiers op de grond.
Daarna verschijnt het orkest, meestal uit vier spelers bestaande, wier voornaamste
instrumenten de inlandsche trom, tamboerijn en fluit zijn. Ze nemen op de achtergrond
plaats.
De tooneelvloer is van een speciaal soort gladgepolijst hout gemaakt, holklinkend,
zoodat bij het dansen en het rythmisch voortbewegen der spelers de voeten een heel
gamma geluiden kunnen voortbrengen. Verdere
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decors of attributen zijn meestal geheel afwezig, de speler duidt zijn bedoelingen
met gebaren aan. Dient hij bijvoorbeeld in een roeiboot te stappen om een rivier over
te trekken, zoo beweegt hij eenvoudig, met langzaam gebaar, de armen, als trok hij
aan de riemen.
Alles wordt dus aan de verbeelding der toeschouwer overgelaten, de gansche
rijkdom van het spel zit in tekst en opvoerwijze. Onwillekeurig dringt zich een zekere
overeenkomst met het theater uit Shakespeare's tijd aan onze gedachten op.
In de Nô spelen wordt, meer nog dan elders op het Japansche tooneel, van maskers
gebruik gemaakt. Demonen, geesten, grijsaards en jonge vrouwen (vanzelfsprekend
door mannen gespeeld) worden op deze wijze voorgesteld.
De kostuums, middeleeuwsch van snit, zijn altijd van groote rijkdom, dikwijls
stijf van het overdadig borduurwerk, maar altijd uiterst geraffineerd van kleur,
harmonieerend met de blauwige gewaden van de koristen en het blinkendgladde hout
van het tooneel. Het zijn in werkelijkheid meest museumstukken van groote waarde
en de eenige concessie die aan de weeldeliefde van het publiek wordt gedaan.
Dit publiek, uit de beste klassen gerecruteerd, maakt een heel andere indruk dan
het luidruchtige en zeer gemengde auditorium van het volkstooneel. Allen hebben
zich in de klassieke, stemmig-donkere kinomo gestoken (de lichtkleurige galagewaden
worden uitsluitend door jonge meisjes gedragen) en aandachtig, haast wijdingsvol
volgt een ieder gespannen alles wat op het tooneel zich afspeelt. Sommigen hebben
zelfs een ‘partituur’ meegebracht en zingen zachtjes voor zich zelf de recitatieven
mee.
De Nô voorstellingen vangen meestal om negen uur 's morgens aan en duren
zonder onderbreking tot drie uur in de namiddag. Daar elk Nô spel hoogstens een
uur duurt worden dus gedurende een voorstelling meerdere stukken opgevoerd,
afgewisseld door een ballet of een klucht, dienende om de ingespannen aandacht der
hoorders wat af te leiden.
In elke pauze verschijnt de programmalezer op het tooneel, een dignitaris die wel
wat van onze ‘conférencier’ heeft, om het publiek zijn nederige groet aan te bieden
en hen op de hoogte te stellen van hetgeen volgen zal.
Dan wordt het toegangsdoek opzij geschoven en de spelers beklimmen de gaanderij
om met langzame, afgemeten stappen het tooneel te betreden, waar zij de hun
aangewezen plaatsen innemen. Niet alleen de gemaskerde acteurs, in hun automatische
gang bovenmenschelijke wezens gelijk, maar ook de anderen, plechtig en
onpersoonlijk onder de zwaarbeladen pracht van de stijfstaande kleeren, brengen een
haast angstige sfeer met zich mee van onbewogen en tezelftertijd ontroerende
gespannenheid. Instinctief voelt men dat er iets groots gebeuren gaat, en tezamen
met de als geëlectriseerde zaal volgt men de voorstelling, die meer heeft van een
heilige ritus die men in een barbaarsche tempel volvoert.
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De Nô spelen zijn van zeer oude oorsprong. De eerstbekende schrijver was Kiyotsugu,
die van 1355-1406 leefde en wiens even beroemde zoon Motokiyo er niet minder
dan vijf en negentig schreef, waarvan echter meerderen gebazeerd waren op oude
teksten door Boeddhist monniken verzameld.
Het is uiterst moeilijk, zoo niet bijna onmogelijk, de gecompliceerde teksten ‘utaï’
geheeten, te vertalen en zelfs wanneer men daarin slaagt heeft men nog slechts het
libretto van een geheel, waarvan de geraffineerde poëzie, de merkwaardige muziek
en de subtiele speelwijze bijna niet voor Westersche, ongewende oogen en ooren te
genieten is.
De origineele teksten zijn half berijmd en half in proza geschreven, vol toespelingen
op andere klassieke werken en nog meer ingewikkeld door het toevoegen van een
typisch-Japansch litteratuurverschijnsel, de z.g. spilwoorden.
Zegt bijvoorbeeld de hoofdrolspeler de ‘shite’ tot zijn tegenspeler de ‘waki’ een
zin waarin een woord als ‘berusten’ voorkomt, dan antwoordt de waki met een
poëtische of philosophische gedachte, draaiend om het begrip ‘berusten’, iets wat
echter niets met de handeling uitstaande heeft en de dramatische spanning, die bij
de Nô toch meestal gering is, nog meer belemmert. Dit gaat in de vertaling natuurlijk
onherroepelijk verloren, terwijl ook veel grondstellingen, sterk door de Boeddha en
Shintô leer beïnvloed, onbegrepen aan een Europeesch gehoor voorbij gaan.
Tot besluit van deze beschouwing geven wij een kort resumé van een der meest
geliefde Nô's, ‘De Sumida Rivier’ genaamd, waarin een humaan en lyrisch sentiment
tot uiting komt. De hoofdgedachte is echter de boeddhistische conceptie van de
tijdelijkheid van het menschelijk leven en de zwakte van de band des bloeds die
menschen onderling bindt, zelfs al is er, zooals hier, sprake van de liefde van een
moeder voor haar kind.
Een vrouw verneemt dat haar zoontje is verdronken en wordt waanzinnig van
verdriet. Zij wil de plek kennen waar het ongeluk is gebeurd. Op het tooneel verheft
zich de graftombe, het geestelijk centrum van het drama.
De moeder komt op, achter het grijnzende masker vermoedt men de smartelijke
waanzin. Zij zingt haar leed, het koor antwoordt. Zij bevindt zich vlak bij de oever
van de rivier, waar de veerpont wacht. Zij scheept zich in en de veerman vertelt in
poëtische bewoordingen van het ongeluk dat hier een tijdje geleden plaats vondt.
Wanneer hij beschrijft hoe het kind verdronk barst de moeder, die eerst onbewogen
luisterde, in snikken uit. De veerman leidt haar naar de graftombe. Zij bidt en het
koor antwoordt haar. Dan plotseling verheft zich het klare geluid van een kinderstem
en de geest van de verdronkene rijst op uit het graf. De moeder, in een wilde dans,
probeert de verschijning te naderen, doch tevergeefs.
De doodenzang zwelt aan, het klare kinderstemmetje sterft weg en het
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koor besluit met een symbolieke zang, waarvan hier de Engelsche vertaling volgt
(overgenomen uit het zeer lezenswaardige boekje over de Nô spelen van Marie C.
Stopes):
‘The mutual clasp of hand in hand exchanged,
Once more he vanished as he first had come,
But in her thought increasingly the form
Of his reflection did repeat itself
As in a polished mirror to and fro.
While gazing at the vision came the dawn
And dimly flushed the sky, till naught was left.
While what appeared to be the child is now
A mound grown thickly o'er with tangled weeds,
It has become naught but a rushy marsh,
A mark of what was once so very dear.
Ah! Pitiful indeed is this our life!’

(Zij wisselden een handdruk, toen verdween hij weer zooals hij gekomen was. Doch
zijn verschijning vermenigvuldigde zich in haar gedachten, als zag zij hem in een
geslepen spiegel.
Zij staarde nog, toen het ochtendrood de kim had gekleurd en haar gouden vizioen
lang reeds was verbleekt....
Wat zij het lichaam van haar kind dacht bleek een heuvel te zijn, dichtbegroeid
met ineengestrengeld onkruid.
Niets bleef over dan een modderig moeras, om aan te wijzen wat eens haar hoogste
goed uitmaakte. Ach, hoe treurig is ons leven!)
Litteratuur:
B.H. Chamberlain, Things Japanese,
Albert Maybon, Le Théatre Japonais.
Oskar Munsterberg, Japanische Kunstgeschichte.
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De dichter
door Theun de Vries
Beminden liefkoozen die hem de nachten schenken
- zijn ochtenden heldren open, glanzend en blauw van dauw en bij de eene aan den hartstocht der anderen denken:
zoo werden alle tesaam voor hem de volmaakte vrouw.
En van alle gestalten, die de dagen hem brachten
bleef over de mensch en het dier in hun ongerepten staat,
en van alle landschappen en hemelnachten
het landschap der ziel dat storm- en seizoenloos vergaat.
En van alle verbeelding door hem zoo hevig bemind
restte het heilig gemis, waaraan hij zijn grenzen kende;
zoo leerde hij, dat het leven voortdurend begint;
en hij deed afstand, zoo vaak zich zijn liefde gewende.
Hij droomde van grootheid sinds lang niet meer, hield zich bereid
voor wat het lot, duister en wuft, over hem zou beslissen;
arbeid en eenvoud en het kleine huis in den tijd:
zijn eenig bezit, de laatste en diepste gelijkenissen.
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De kluizenaar
door Johan de Molenaar
Hier woont een zonderling, een man
die in zijn schuwe eenzaamheid
van lange jaren dit gewan:
de vreeslooze vertrouwlijkheid
met het onmetelijke plan
der godlijke voorzienigheid.
Die, zonder menschen, boek of leer,
heeft kunnen vinden het geluk
van vrij te aadmen in een sfeer
van vrede onuitputtelijk,
de stem beluistrend van zijn Heer
in stilte, onverbrekelijk.
Hij heeft den heldren moed gehad
zichzelf te wezen, arm, en naakt
van ziel en lijf het steile pad,
dat nergens bocht noch wending maakt,
te klimmen tot waar d'eeuw'ge stad
met hare poort den hemel raakt.
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Ochtendnevel
door Peter van Steen
Aan de nagedachtenis van Reinier's Moeder.

I
MIJN moeder is een bewonderenswaardige vrouw. Zij is klein, kleiner dan ik.
In haar klein, rond gelaat staan de groote, grijze oogen, die weemoedig de menschen
en dingen betasten. Haar neus is fijn en vertoont even onder den wortel een lichte
welving. Onder den neus ligt de mond, die vroeger bitter geweest moet zijn.
Mijn moeder heeft lange jaren ons huishouden bestuurd. Zij is een intelligente
vrouw, zeer muzikaal en met talent voor vele dingen. Maar in haar leven, dat donker
was, bood zich nooit de gelegenheid die gaven te ontplooien.
Nú is zij zestig jaar en daar ik de eenige ben, die nog school gaat, mijn broers en
zusters zijn den geheelen dag van huis, in hun betrekkingen, heeft zij een weinig
vrijen tijd, dien zij benut met het lezen van een boek. Vaak ook luistert zij vol
overgave naar het verhaal dat ik haar doe over een boek dat ik gelezen heb.
Dat zijn schoone, maar zeldzame uren.
Mijn vader echter is een bruut. Hij stelt in niets belang en zeker niet in de
geestelijke en lichamelijke nooden zijner levensgezellin.
Hij aanvaardt volkomen de wijze waarop mijn moeder het huishouden bestiert en
gehoorzaamt geheel aan zijn gewoonten en lusten, daden die niet veel inspanning
kosten.
***
Om vooral alles goed te vertellen, moet ik zeggen, dat ik op een Middelbare
Handelsschool ga. De gang naar die school is iederen dag, twee maal daags, een
ontzetting voor mij, want ik ben een droomer.
Wanneer de droge stem van den leeraar spreekt van een oneindige reeks, verzink
ik in diep gepeins. ‘Oneindig-Eeuwig!’ denk ik en mijn geest vlucht weg. Dat is de
reden waarom ik, op mij gestelde vragen de vreemdste antwoorden geef en de oorzaak
waarom men mij daar een dwaas, een idioot noemt. Mijn verschrikkelijkste
oogenblikken heb ik op die school doorgemaakt. Ik heb er eerst een weinig om
gelachen - om den scheldnaam namelijk. Maar de druppel holt den steen uit. En nu
begin ik te gelooven, dat ik inderdaad dwaas ben. Elken dag draag ik dien last mee
naar huis. Hij drukt mij en ik kan hem niet van mij afwentelen. Zoo zal die school
mijn geheele jeugd vernielen.
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Mijn moeder voelt diep en duister al die dingen, die niet nalaten mij er treurig te
doen uitzien.
Zij treedt mij echter lachend tegemoet, maar met een lach zoo droef, dat hij een
snik gelijkt. Misschien is het dat wat ons zoo bindt.
Iederen dag volg ik een anderen weg, hetgeen wel toe te schrijven zal zijn aan
mijn bewegelijkheid en het rusteloos zoeken naar die wegen, die mij zullen leiden
naar de oorden waar schoonheid en liefde heerschen. Ik wil namelijk een goed mensch
worden.
Ik loop met omlaag gebogen hoofd, een weinig voorover. Mijn gelaat is vertrokken
van ondergane vernederingen op school. En als ik thuis kom, waar mijn moeder mij
wacht, ben ik stil. Zij vraagt mij niets, waarvoor ik haar dankbaar ben. Want wat
helpt vragen? Zij heeft haar medewerking verleend aan mijn val, de school.
Ik ben een lammeling en een eenzame.
Wanneer ik eens een oogenblik van vreugde heb is het mij onmogelijk het te
bestendigen.
Maar als ik verdrietig ben behoef ik slechts zekere duistere mecanismen in werking
te brengen en onmiddellijk zie ik dingen, die mijn smart nog heftiger, dieper maken.
Ik heb morgen vacantie en zal dan naar de heide gaan. Van avond heeft mijn
moeder alles voor mijn ‘reis’ gereed gemaakt. Nu, bij het opstaan vind ik mijn ontbijt
toegedekt met een hagelwit servetje, op de stille ochtendtafel. Daarnaast liggen eenige
pakjes brood, een appel, een stukje chocolade. In een papiertje het reisgeld. Het is
iets meer dan ik strikt noodig heb.
Zoo is zij nu, mijn moeder.
Maar terwijl i k zit te ontbijten, gejaagd, met groote happen, hoor ik een geluid
van voorzichtige voetstappen. Ik schrik, prop mijn brood in mijn mond. Ik begrijp,
dat mijn moeder opgestaan is om mij goedendag en ‘goeie reis’ te wenschen. Zij
weet, dat ik niet kan groeten. Daarom doe ik ook alle mogelijke moeite dit afscheid
te ontwijken.
Het gelukt mij niet. Plotseling staat zij voor mij. Ik spring overeind, pak snel alles
in mijn rugzak en maak aanstalten te vertrekken. Ik voel wel, dat zij mij smeekend
aanziet. Zij steekt mij haar hand toe, die ik slechts even beroer. Ik voel duidelijk hoe
zij vraagt, bedelt om een kus. Maar dat kan ik niet! Dat is mij onmogelijk!
Ik ben wreed en vertrek snel, haar alleen achterlatend, ik denk wel trillend van
verdriet.
De weg van onze woning naar de straat gelijkt mij oneindig. Eindelijk valt de deur
achter mij dicht. Met bonzend hart en hamerende slapen loop ik in den stillen ochtend.
Dat is een slecht teeken, wanneer de dag zoo aanvangt. Het station is niet ver van
onze woning verwijderd.-
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Op een door-de-weekschen dag in den trein zitten is een ware weelde. Het doet mij
dan ook mijn wreedheid voor een oogenblik vergeten. De reis is spoedig ten einde,
want mijn beurs is bescheiden. Ik stap uit en kies één der vele wegen, die naar de
heide leiden. Had ik kunnen vermoeden hoe slecht mijn keuze geweest was zou ik
zeker thuis gebleven zijn, die heele, ellendige reis niet ondernomen hebben.
Na den weg een eindje gevolgd te hebben, zie ik een rij houten huisjes, huisjes
van ellende. Er voor hoopen vuilnis, ontelbare verwaarloosde kindertjes, een domper
op mijn wankele vreugde.
Ik wil voorbij loopen, die ellende niet zien, de weinige vreugde, die mij nog rest,
verdedigen. Maar het gelukt mij niet. Ik zie alles scherp, schrijnend. Ik klem mijn
kaken opeen, kan er toch ook niets aan doen. Maar voor ik het einde van het weggetje
bereikt heb, is mijn genot bedorven.
Ik sta stil, twijfel. Waarom zal ik nu nog gaan? Het baat toch niets meer.
Ik voel het geld in mijn zak. Een gedachte doorkruist mij. Ik draai mij om, ga terug
en betrap mijzelf er op te berekenen wat ik met het geld kan doen.
Die kindertjes?
Als ik hun het geld eens geef?
Mijn vreugde is verscheurd, blijven haken als een vrouwenkleed aan een
doornenhaag.
Er zijn veel arme kinderen. Na lang wikken en wegen vind ik, dat ik met mijn geld
niets bereik.
Ik loop langs de huisjes, de vuilnishoopen en de kindertjes. Ik geef mijn geld niet
weg, ga toch naar de heide. Zij ligt daar voor mij, uitgestrekt, oneindig. En dorstig
evenals ik. Welnu. Ik dwaal er rond, steeds denkend aan wat mij overkomen is. Ik
ga in een kom liggen, in de zon. Het verkwikt mij. Na dat zonnebad heb ik het
heerlijke gevoel gezuiverd te zijn. Mijn innerlijke duivels slaan op de vlucht voor
zooveel overdadig licht, warmte.
Als ik een vagen honger voel ontwaken pak ik werktuigelijk mijn brood uit. De
boterhammen zijn uitgedroogd; door de warmte is de boter er door gezakt en de kaas
zweeterig geworden. Ik proef zand, heb geen honger meer.
In de verte slaat een torenklok twaalf uur. En eensklaps hoor ik stemmen. Stemmen
van vrouwen. Ik richt mij op, zie ze aankomen.
Als zij mij zien, komen zij recht op mij af, daarbij lachend en gillend. Een
ontzettende angst bevangt mij. Ik ben bang. Snel sta ik op, mijn rugzak beetnemend.
En dan.... Ik sla aan 't hollen, dwars door de heide. Ik struikel eenige malen, sta weer
op. Mijn geheele lichaam trilt.
Weg! weg! dat is mijn eenige verlangen.
Ik ga weg, ik, die van verbroedering droom. Ik vlucht, ik, die altijd de menschen
zoek, ik, die niet buiten de menschen leven kan.
Op het station staat de trein op het punt van vertrekken. Goddank!
Ik stap snel in en laat mij op de harde bank neervallen. Weg! weg!
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De trein zet zich langzaam in beweging en een zucht van verlichting ontsnapt mij.
Mijn gejaagdheid wijkt meer en meer. Na eenigen tijd echter voel ik een nieuwe
onrust in mij omhoog stijgen. Onwillekeurig kijk ik naar buiten. En eensklaps begrijp
ik waaraan mijn nieuwe kwelling te wijten is. In de verte doemen huizenklompen
op, torens, fabrieken.
Bij het zien der stad overvalt mij een beklemming, een angst en een bijna
onbedwingbare lust te weenen, als om een verloren geluk. Ik voel diep hoe zeer ik
verlang naar buiten, de heide, de rust.
Soms heb ik wel eens hoop, dat er iets gebeuren zal wat mijn geheele leven zal
veranderen. Een wonder, dat mij zal verbeteren, mij zal verlossen van die ontzettende
angsten en gejaagdheid, die mijn leven kenmerken en verknoeien.
Maar die oogenblikken zijn zeldzaam.
Ik verfoei de stad, zij beklemt mij, maakt mij angstig. Het armelijk gewoeker met
den grond, de stoffige straten vol hatelijk lawaai en bleeke menschen met vermoeide
gezichten, het getingel der trams, getoeter van auto's het zeurig gebler van kooplieden
en kinderen, het is alles leelijk en hatelijk. Het verwart mij en belet mij te denken.
Snel ga ik naar huis.
Mijn moeder is verbaasd.
‘Ben je nu al terug?’
‘Ja.’ Maar op 'n toon, zoo dof en zoo koud, dat zij niets meer vraagt.
Ik berg mijn rugzak weg. Er zitten nog wat boterhammen in, uitgedroogd,
verfrommeld. Daarna neem ik een boek en ga op de trap zitten, die naar onzen zolder
leidt. Daar is het stil en zonnig. Bovenaan de trap is een raampje. Ik neem het er uit.
Ik zit op de bovenste trede met mijn rug tegen het latwerk van den zolder aan, mijn
boek op de knieën. Droomerig kijk ik naar buiten. Ik zie het dak van ons huis en de
toppen van een paar boomen. Zij wiegen zachtjes heen en weer in de blauwe lucht.
De rust keert langzaam in mij weer, die rust welke ik gehoopt had te zullen vinden
op de stille heide. Zij treedt mijn hart binnen terwijl ik daar zit op de zoldertrap van
onze woning.
Waarlijk, het helpt mij. Ik bekijk zelfs met genoegen de tallooze,
schitterend-gekleurde stofjes, die in het zonlicht dwarrelen en vergeet ten slotte
geheel mijn kwelling van dien morgen. Ik heb waarlijk niet veel noodig om gelukkig
te zijn!
Schuchter schuifelt de stem mijner moeder door de gang naar mij toe:
‘Jongelief, hier is een kopje koffie!’
Ik ben dol op koffie.
Zij komt weifelend glimlachend naar mij toe en als zij de verandering op mijn
trekken ziet, begint geheel haar lieve gelaat te stralen van een bijna bovenaardsche
vreugde. Ben ik niet haar jongen?
Trillend geeft zij mij het kopje waarnaast een stuk eigen gebakken koek ligt.
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Ik ben tot barstens toe vol van een ongekend geluk. Een oogenblik zien wij elkander
aan. Zij heeft in mijn oogen de kwelling van dien dag gelezen.
Een kleine, fijne hand, die het harde werk niet heeft kunnen ontsieren, glijdt door
mijn haren.
Ik wend het hoofd af.
Twee heete tranen biggelen langs mijn wangen. Dan laat zij mij alleen en ik denk
er over na hoe goed zij is en hoe veel ik van haar houd.

II
Mijn moeder is als het licht.
Des morgens schuchter, bedeesd, maar van een kristallen klaarheid en onwezenlijke
schoonheid.
Met het stijgen van het licht stijgen haar kracht en liefde en wanneer de zon haar
opgaanden weg beëindigd heeft daalt ook haar kracht. Maar zij blijft ontroerend,
echter weemoedig.
Trouw als het licht herrijst zij iederen morgen. Ik slaap dan nog, maar niet in een
diepen, wezenloozen slaap. Zonder dus geheel te slapen of wakker te zijn, weet ik
toch wat mijn moeder doet. Op haar slofjes, mijn moeder heeft zeer kleine voeten,
loopt zij het met kleine, zorgzame geluidjes door het huis heen en weer, bevreesd
iemand te wekken. Die vrees is haar noodlottig geworden, de oorzaak, dat zij zoo
tegen mijn vader opziet, die toch iemand is, die geen bewondering verdient.
Des morgens dus, wanneer zij alleen door het huis loopt te zorgen is zij het rustigst,
het best ook.
Ik slaap in het alcoof.
Wanneer ik aan die kamer denk overvalt mij een sombere huivering. Daar heb ik
mijn diepste en grootste leed geleden en de heftigste angsten mijns levens gekend.
En nog!
Er zijn geen ramen in de muren, dus is het er altijd donker. Er heerscht echter geen
volslagen duisternis, want de kamer ontvangt een weinig weemoedig licht uit de
huiskamer, maar gebruikt licht, licht zonder kracht.
In den hoek waar ik slaap is het zoo goed als geheel duister.
Al mijn smarten, al mijn angsten nemen in dien somberen hoek onwezenlijke,
huiveringwekkende vormen aan, soms van een sidderende schoonheid, maar
meestentijds van een zoo hevige gedrochtelijkheid, dat ik het gevoel krijg er onder
bedolven te worden.
Ik lig badend in zweet, met starre oogen kijkend naar de verschrikkelijke gestalten
om mij heen. Dikwijls droom ik van een gelaat, koud, streng, ondoorgrondelijk.
Ik zie aan een horizon een vaag lichtverschijnsel. Het wordt allengs duide-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

336
lijker en grooter. Plotseling begint het vorm aan te nemen en ontwaar ik een
onbeweeglijk, straf masker. Het komt langzaam naderbij, wordt grooter. Het nadert
steeds sneller. Wanneer het zoo dicht bij mij is, dat ik het bijna tegen mijn gelaat
voel, bevangt mij een zoo hevige vrees, dat ik mij met de handen bescherm, weg wil
vluchten. Dan is het of onmerkbaar een wreede, smalle glimlach over het gezicht
glijdt. Ik lig als aan mijn bed vastgesnoerd. Het beeld wijkt. Uitgeput lig ik op mijn
bed. Het duurt totdat ik het weer in de verte zie aankomen. Weer dat grooter worden,
weer die groeiende angst. Dit herhaalt zich zoo eenige malen, zoodat ik het gevoel
krijg te sterven van vermoeienis. Met een schreeuw word ik wakker en lig te trillen,
dat mijn bed er van piept.
Ik heb eenigen tijd noodig om te beseffen, dat dit alles geen werkelijkheid is. Toch
ben ik angstig, kijk om mij heen. Maar ik durf niet lang naar een punt staren, bevreesd
het beeld wederom te zien of daardoor op te wekken.
Het ontwaken is voor mij iederen morgen een ontzetting. Men heeft mij eens
verteld, dat ik onder zeer smartelijke omstandigheden geboren ben. Bovendien zou
ik op het oogenblik der baring bewusteloos geweest zijn. Men heeft mij toen eenige
klappen moeten geven. Zoo heb ik mijn intrede in dit leven gedaan.
Ik ben dwaas genoeg om die omstandigheden te gaan symboliseeren en mijn
smartelijk ontwaken van iederen morgen aan mijn geboorte toe te schrijven.
Ik heb mij eerst uit alle macht verzet tegen dit verschrikkelijk beeld. Maar mijn
verzet dient het slechts. Het wordt er scherper door. En ik geloof nu, dat het wakker
worden een noodzakelijk, en wat ernstiger is, een onontkoombaar uitvloeisel is van
mijn geboorte.
Ik moet mij iederen morgen werkelijk van het bed losscheuren. Daarbij komt nog
de angst voor mijn vader, die, wanneer ik niet ontwaken kan, tegen de pooten van
mijn bed schopt, hetgeen bij mij op den langen duur een hevigen schrik zal
veroorzaken. Een schrik, die langzamerhand een deel van mijn karakter zal worden.
Als ik eindelijk naast mijn bed sta op het koele zeil, loop ik als een slaapwandelaar
naar de keuken. Zelfs het koude water doet mij niet ontwaken uit mijn toestand van
verdooving.
Ik kom aan tafel om te ontbijten. Fel voel ik hoe overal waar ik ga de bezorgde
en teedere blikken mijner moeder mij vergezellen. Het prikkelt mij omdat het mij
zoo verkwikt. Wat echter mijn woede opwekt is de harde en koude onverschilligheid
mijns vaders.
Het is vervloekt, maar die mengt zich in mijn verhaal. En ik heb mij voorgenomen
niet over hem te spreken....
Maar het schijnt noodzakelijk te zijn. Het zou zoo goed zijn indien ik slechts een
moeder had. Misschien was ik dan ook een ander mensch.
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Ik zit dus aan tafel te ontbijten, ineengedoken op mijn stoel, hetgeen een verkeerde
en hatelijke gewoonte van mij is.
Vage gedachten, brokken van droomen spoken door mijn hoofd. Eensklaps jagen
mijn gedachten door mijn verhitten kop als dorre blaren door een smalle, bedompte
straat.
Ik sta midden in de kamer. Men ziet mij aan. Mijn moeder ongerust, bevreesd. De
anderen een weinig spottend.
Ik moet weg. Hier vandaan. Ik stik hier!
Ik ren de kamer uit, de trap, de straat!
Onze straat, die doodsch en kleurloos is, gelijkt mij dan broederlijk, mild.
Ik loop met groote stappen, voorover gebogen. Naarmate ik verder kom, hel ik
meer naar voren. Mijn hoofd is heet, mijn slapen bonzen en het is of honderden,
duizenden fijne naalden in mijn lichaam dringen. Niet tegelijk, maar bij groepen en
na elkander, als om de kwelling te verhoogen.
Ik ben blind van woede en zie niets, zoodat ik tegen iemand opbots en hevig schrik.
Ik tril over mijn geheele lichaam. Ik loop door, mijn gelaat zoo veel mogelijk
verbergend. Fel dringt in mij, als een onverwachte, stekende pijn, de gedachte, dat
de menschen mij zien en om mij lachen.
Dat ontbreekt er nog maar aan!
Die gedachte brengt mij eensklaps in een zoo groote verwarring, dat ik blijf
stilstaan, mijn hoofd stevig beetpak, als om mij te overtuigen dat ik nog leef, en om
mij heen kijk. Ik herken het eerste oogenblik de plek, waar ik mij bevind niet. Dan,
mijn innerlijke wanorde beseffend, begin ik mijzelf moed in te spreken.
Langzamerhand zie ik bekende huizen, boomen, een brug en eensklaps weet ik waar
ik ben.
Nog geen vijf minuten van onze woning! Op een plaats waar ik misschien duizend
maal zoo niet meer geweest ben!
Ik scheld mijzelf voor idioot en stel groote, geestelijke tekorten vast. Ik verricht
een streng onderzoek en kom tot de treurige slotsom, dat ik een zeer poover heerschap
ben. Dat is bitter.
Om mijn gedachten een anderen loop te geven, ga ik op den rand van het trottoir
loopen. In het begin gaat alles goed, maar er komt een oogenblik, dat ik struikel. Ik
schrik ervan, ben er kwaad om. Maar als ik opkijk en zie, dat iemand om mij lacht,
doorkruipt mij een gevoel van schaamte en ik sluip weg als een hond, met den staart
tusschen de pooten. Het struikelen is een waarschuwing. Ik moet weer gewoon gaan
loopen, net of er niets gebeurd is. Maar ik doe het niet.
Ik ga langs den huizenkant loopen, moet mij er toe dwingen. Zeer goed voel ik
hoe mijn oogen voortdurend naar het trottoirband afdwalen. Maar ik beheersch mij.
Het ellendige van deze geschiedenis is, dat dit alles mijn aandacht geheel in beslag
neemt. Daardoor struikel ik weer en bots een eindje verder tegen het houtwerk van
een zonnescherm op.
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Ik tril van pijn en schaamte.
Kalm ga ik nu midden op het trottoir loopen, een volmaakte rust veinzend. Een
goed toeschouwer kan echter gemakkelijk zien aan mijn trillende bewegingen, mijn
wankele beenen, dat er iets met mij niet in orde is.
Ik bemerk wel, dat het trottoirband een magnetische aantrekking op mij uitoefent,
ik wijk dan ook telkens van den voorgeschreven weg af. Maar ik word mij dit
afdwalen tijdig bewust en herstel mijn vergrijp.
Vol moed begin ik weer in het midden te loopen en ten slotte krijg ik er pleizier
in opzettelijk van den goeden weg af te dwalen, geheel en alleen om het genot mij
te kunnen herstellen en wederom in het goede spoor terug te komen. Dat gaat zoo
door tot aan de school.
Ik heb daar geen enkelen vriend of kameraad, maar toch voel ik mij verlicht
wanneer ik tusschen die jongens sta. Zij beseffen in 't geheel niet wat in mij omgaat
en ik pas angstvallig op hen er opmerkzaam op te maken.
Ik geloof, dat mijn leven geleid wordt door mijn innerlijke demonen. Ik leef mijn
leven niet, zij leven het in mij, ten koste van mij.
Wanneer ik tusschen mijn klassegenooten sta, denk ik, dat mijn duivels mij niet
kunnen bereiken. Toch kijk ik om mij heen en geloof van tijd tot tijd een slanke,
spitse gestalte om het groepje te zien sluipen. Dan begin ik met luide stem te spreken.
Pratend loop ik tusschen de jongens van mijn klasse naar de school, zoo vol aandacht
voor het verdrijven mijner satanische achtervolgers, dat ik in 't geheel niet op mijn
kameraden let. Plotseling sta ik alleen midden op het plein. Een ontzettende angst
grijpt mij aan, ik ben radeloos. Ik hoor snelle voetstappen, een snijdenden lach. Zij
zijn daar!
Ik denk te sterven van angst. Maar ineens zet ik het op een loopen. Naar school,
de gehate school.
Buiten adem stuif ik de gang binnen. Men ziet mij verbaasd aan, maar het deert
mij niet. Ik ben gered. Eén gedachte drijft boven als een kurk in een waterval: niet
achterblijven, snel naar de klas.
Als de les begonnen is, keert mijn evenwicht terug. Ik begin weer moedig te
worden. Mijn moed zwelt uit tot overmoed. Ik begin de les, de leerlingen, den leeraar
te beoordeelen en geniet van mijn scherpen kijk.
De woorden gaan aan mij voorbij. Ik voel mij als iemand, die op den top van een
berg staat en het lawaai van beneden niet meer hoort, omdat het hem niet meer
bereiken kan. Waarlijk! Ik zie neer op al die menschen.
Hun bescherming?
Die ben ik reeds vergeten.
Ik ben geborgen, veilig.
Plotseling wordt mijn naam genoemd. Ik schrik, wankel, glijd naar omlaag, in
duizelingwekkende vaart. En voor ik den tijd heb mij te herstellen van mijn val, is
het verschrikkelijke reeds gebeurd.
Ik zit daar, stom en met rood hoofd, tranen in de oogen. Ik weet niet

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

339
waarom men mijn naam genoemd heeft, wat men van mij wil. En dus blijf ik het
antwoord schuldig. Men lacht mij uit en ik zweer mij te wreken.
Ik buit mijn fouten uit, ontwikkel ze, blaas ze op tot merkwaardige trekken
waardoor ik mij van de overigen onderscheid. Ik wil ook groot zijn en gebruik al
mijn krachten om niet de zwakke te lijken, die ik ben.
Het valsche, onechte van dit alles ervaar ik diep. Bitter verwijt ik mezelf al die
overbodige pogingen, dat zelfbedrog. Maar het blijft bij verwijten.
Ik ben wel eens met het ernstige voornemen bezield mijzelf te beteren; ik kan dan
zelfs één, twee uur in mijzelf gelooven. Dan ben ik werkelijk goed. Vrij van al het
kwade in mij, onaantastbaar voor het slechte buiten mij.
Dat duurt nooit lang want meestal gebeurt er dan iets wat mij geheel en al
omverwerpt. Mijn voornemens worden meegevoerd door den stroom van vuil en
komen in hetzelfde riool terecht waar ook al mijn leelijke dingen gekomen zijn.
Zal ik er zelf ook eens komen?
Ik heb een koude, dorre ziel. Ik kan niet meeleven met anderen. Is het geheel en
al mijn schuld? Waarom mij mijn gevoelloosheid verwijten en die anderen hun
medelijden aanrekenen als een verdienste?
***
Het is vandaag Woensdag en die dag is voor mij van een dronkenmakende zaligheid.
Als ik aan de vrije uren denk, die voor mij liggen, overvalt mij een lichte,
welbekende duizeling. Ik kan de dingen en menschen niet goed meer onderscheiden,
het is een chaos van kleuren en geluiden.
Eén ding voel ik en het is als een machtige stroom die mij omspoelt, omhult en
zachtjes maar onweerstaanbaar meevoert, een stroom, waarin ik zoetjes zweef en
wiens onweerstaanbare kracht mij aangenaam beroert.
Het is half April.
Er is iets in de lucht wat weemoedig stemt, iets wat mij de borst doet zwellen tot
springens toe. Ik ben tegelijkertijd bedroefd en verheugd.
Ik loop dus vol van een ongekende vreugde, de vreugde der wedergeboorte, het
opnieuw beginnen met het geloof het beter te doen dan voorheen.
Mijn hoofd terzijde.
Ik denk.
Ik denk aan mijn vrije uren, aan mijn toekomst. Ik weet zeer goed wat ik vanmiddag
zal gaan doen, hoewel de keuze moeilijk is wanneer men nog zoo veel te doen heeft.
Om mijn vreugde op te voeren veins ik niet te weten een vrijen middag in het
vooruitzicht te hebben en hoe hem te besteden. Ja, ik zal thuis komen. Ik zal een
boek nemen en gaan lezen. Ik zal droomen.
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Droomen is schoon. Het is de algeheele overgave, het eigen ik valt weg en ik word
opgeslorpt door die andere wereld.
De weg naar huis is niet lang.
De drukte der menschen, het stof en het lawaai der auto's hinderen mij niet. Dat
verwondert mij, verheugt mij, en toont mij tevens aan, dat ik vandaag boven alles
verheven ben, iets wat mij zoo zelden gebeurt, ik, die slechts het geestelijke belangrijk
vind.
Ik stijg.
Beelden van ongekende schoonheid trekken aan mijn oog voorbij. Ik ben niet
meer, heb het verlossende gevoel niet meer te zijn. Ik ben niet waanzinnig zooals de
anderen gaarne zeggen! Neen! Ik sta voor onze deur en bel aan. Het duurt geruimen
tijd voor mijn moeder de deur opentrekt. Zij heeft altijd zoo veel te doen. Maar
vandaag hindert mij niets.
De deur gaat eindelijk open en langzaam bestijg ik de trappen. Wanneer ik op de
onze aangekomen ben treffen eigenaardige klanken mijn oor. Ik blijf stilstaan om
beter te kunnen luisteren, houd den adem in.
Dan, als door een geheimzinnige macht voortgedreven ga ik snel de trap op, het
geluid mijner voetstappen dempend. Ik sta op de mat voor onze deur. Reeds heb ik
den knop in de hand, gereed om binnen te treden.
De klanken gaan voort. Zachtjes draai ik den knop om en stap de gang in.
Weer blijf ik staan. Maar eensklaps kan ik geen weerstand meer bieden. Ik treed
de kamer binnen.
Wat ik zie grijpt mij zoo aan, dat ik een oogenblik het beklemmende gevoel heb,
dat mijn hart stilstaat.

III
Achter de piano zit een kleine vrouw met een door smart gekweld en veredeld gelaat.
Een vrouw met reeds hier en daar grijze haren en lieve, kleine handen, die een weinig
trillen.
Handen zeggen veel. Er zijn menschen aan wier handen ik oogenblikkelijk zie,
dat ik geen vrienden met hen zal kunnen worden. Er zijn handen onvereenigbaar met
alles wat schoon is.
Ik weet niet wat het belangrijkste deel van den mensch is, het gelaat of de handen.
Maar één ding is zeker: een werkelijk goed en lief gelaat gaat altijd samen met
goede, lieve handen.
Die vrouw is mijn moeder.
Als zij mij hoort binnenkomen kleurt zij een weinig, maar houdt niet op met spelen.
Wel draait zij schuchter het kleine hoofd naar mij toe en kijken haar groote, grijze
oogen beschroomd en weemoedig naar mij op.
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In dien enkelen blik, in die seconde zie ik geheel haar leven. Hij is als een lichtstraal,
die in het verleden terugwijst. Een lichtstraal, die veertig, vijftig jaar doorboort en
mij een meisje toont, dat ik niet herken. Dat meisje is mijn moeder.
Ik kan mij mijn moeder niet voorstellen als kind. Zij heeft mij eens een portretje
uit haar jeugd laten zien, maar het beeld is mij vreemd.
De menschen zeggen:
‘O! sprekend!’
Ik zie dat niet. Het is mij onbekend, ontroert mij niet en ik vind het zelfs eenigszins
belachelijk. Zeker! Ik zie wel de trekken, de uiterlijke gelijkenis. Maar er is toch iets
anders. Ik kan het niet aanwijzen. Dat andere zie ik alleen. Dat is heerlijk, zoo iets
van jezelf, geheel alleen van jezelf.
Niemand schijnt mijn moeder zoo te kennen als ik. Ik zie zeer goed, dat de
menschen verstarren en strak worden wanneer ik met begeestering over haar spreek.
O! Ik weet het wel, het is moeilijk niemand te kwetsen en toch te leven.
De anderen echter, die toch voorgeven mij zoo goed te kennen, te begrijpen, zij,
die toch weten hoezeer ik mijn moeder bemin, zij beminnen de waarheid.
En dat doet mij lachen! lachen! lachen!
Lachen, dat de tranen mij in de oogen schieten. Misschien zou ik liever hard
schreeuwen, heel hard. Maar dat doe ik niet. Ik gun hun het schouwspel mijner
innerlijke ellende niet. Deze en millioenen andere gedachten dringen in mij in dat
ééne oogenblik. Zij zijn als een donderende bergstroom, stukken steen worden
meegevoerd. Het is een chaos, een ruïne, een tumult. Onmogelijk staande te blijven
te midden van zoo veel woest geweld.
Ik doe ongehoorde pogingen mij tegen dien vloed van gedachten te verzetten,
klem mijn kaken opeen, pers mijn tranen van onmacht en ontroering weg.
Belachelijk en nutteloos. Ja vooral nutteloos!
Ik worstel als een drenkeling.
Het baat niets en ik geef het op, wanhopig. Uitgeput laat ik mij op een stoel
neervallen. Twee heete tranen biggelen langs mijn wangen, druppelen neer op mijn
trillende handen. Mijn moeder moet ervaren hebben hoe zeer mij dit alles getroffen
heeft want zij houdt op met spelen. Zij staat op, nog steeds naar de muziek vóór haar
starend, een hemelsche glimlach op haar gelaat. Het kost haar schijnbaar veel moeite
op te houden. Met een zucht draait zij zich om. Ik wisch mijn tranen snel weg en doe
alle mogelijke moeite er niet ontdaan uit te zien.
Zij ziet mij teeder, onderzoekend aan. Ik voel, dat zij iets op mijn trekken leest en
dat maakt mij prikkelbaar. Daarom sta ik op en ga naar iets zoeken, zonder te weten
wat. Oogenblikkelijk voelt zij zich teleurgesteld en gaat met onzekere passen naar
het kleine buffetje om een kop koffie voor mij in te schenken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

342
Op de tafel staat een glazen bol met bloemen. Voorzichtig vat zij hem aan met haar
fijne, trillende vingers. Zij doet het met een trillende onhandigheid, die een zeer
groote teederheid en veel smart verraadt.
Daarna vouwt zij het tafelkleed op. Het is een oud pluche kleed. Het is verschoten,
versleten, doodsch, dat is waar. Maar toch gelijkt het mij het eenige mogelijke in
onze woning. Het heeft geleefd zoo vele jaren met ons en dat is belangrijk. Ik heb
overigens een diepen afschuw tegen nieuwe voorwerpen. Misschien komt dat doordat
hun leven nog niet in het mijne grijpt.
Met kleine, schuchtere bewegingen gaat zij haar gang. Doordat zij in huis altijd
op slofjes loopt, hoort men haar bijna niet, hetgeen mij vaak hevig doet schrikken.
Ik verfoei daarom het slofjes dragen. En toch vind ik het heerlijk, aandoenlijk.
Als mijn moeder om een boodschap is staan daar, altijd in hetzelfde hoekje der
kamer, die slofjes. Het zien er van beroert mij soms zoo sterk, dat de tranen mij in
de oogen schieten. De slofjes zien er weemoedig uit, alsof zij treuren om de
afwezigheid mijner moeder, iets wat ik mij zoo goed kan voorstellen.
Daarna komt het hagelwitte servet te voorschijn, de bordjes, de messen, de
broodtrommel.
Altijd op dezelfde plaats de broodtrommel. Mijn moeder is zeer trouw van karakter.
Als zij brood gaat snijden krijgt zij een kleur. Altijd. Doordat mijn moeder wat klein
is kost het brood snijden haar veel inspanning, zoodat zij vaak zachtjes zucht. Mijn
arme moeder is niet sterk. Ik heb haar meerdere malen aangeboden het voor haar te
doen, brood snijden namelijk. Maar dat kan niet. Zij weet de verdeeling. Zij doet
niets zonder doel, alles heeft bij haar een reden. Wat een verschil met mij!
Ik zit nog op mijn stoel, voorover gebogen, met het hoofd in de handen gestut.
Zwijgend volg ik haar bewegingen en bekijk met een smartelijke ontroering haar
kleine handen. Die handen, die reeds zoo veel zwaar, te zwaar werk hebben verricht,
die zij nog lange jaren zal noodig hebben.
Ik ben trots op mijn moeders handen. Zij zijn zoo rein. Ziet die nagels eens!
De huid aan de bovenzijde is wat gerimpeld en een weinig rood, maar dat zijn de
eenige sporen van het harde werk. Het is een wonder.
Mijn moeder, die altijd zelf het grove, zware werk moet doen. Des winters de
kachel en het fornuis potlooden. Iederen dag stapels boterhammen snijden,
onuitputtelijke emmers aardappelen schillen en groenten schoon maken en dan nog
zoo veel naaiwerk.
Heb ik niet nog vijf zusters en twee broers?
En ondanks alles heeft zij fijne, edele handen. Mijn moeder is eigenlijk in 't geheel
geen vrouw voor een zoo groot huisgezin als het onze. Als mijn vader....
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Maar ik heb nooit moediger vrouw gezien dan zij. Haar leven is zeer zwaar, te zwaar
altijd geweest. Ja, als zij een anderen levensgezel had gehad.... Maar dat is niet zoo.
Onnoodig dus zich er in te verdiepen.
Ik schuif mijn stoel bij de tafel en begin werktuigelijk te eten. Ik voel den blik,
dien blik die mij als het ware omstrengelt en welke getuigt van een bijna
bovenaardsche liefde, op mij gevestigd. Het is beklemmend als iemand veel van je
houdt. De liefde is zoo zwaar, zoo moeilijk.
Mijn moeder eet zeer weinig. Meestal neemt zij een dun boterhammetje, een
‘vlintertje’ zegt zij. Ze besmeerd het dik met boter en snijdt het dan in kleine stukjes,
‘dobbelsteentjes’ noemt zij ze.
Wanneer zij twee van die microscopisch kleine stukjes brood opgegeten heeft zit
zij te hijgen. Haar arm glijdt machteloos langs haar lichaam, van tafel. Zij ziet mij
aan, een weinig kleurend en glimlacht een weinig, zeer weinig, en droef, zeer droef.
Ik weet wat er volgen zal. Toch kijk ik op en zie haar vragend aan.
‘Je zult het niet willen gelooven,’ zegt zij, ‘maar die twee dobbelsteentjes brood
liggen mij als steenen zoo zwaar.’
Ik zeg daarop niets. Wat zou ik moeten antwoorden?
Alleen maakt het mij angstig, ontzettend angstig. Oogenblikkelijk denk ik aan den
dood mijner moeder. En als zij dood ging zou dat het verschrikkelijkste zijn wat mij
kon overkomen.
Ik onderga er een lichte duizeling van. Maar ik spreek mijzelf moed in en zeg, dat
het nog lang zoo ver niet is. Men zou nooit van iemand moeten houden. Het afscheid,
het afstand doen van dat wat het liefste is valt te zwaar en is te smartelijk.
Er zijn lieden in deze wereld, zeer hoogstaande lieden zelfs, die zeggen, dat de
zuivere, hooge liefde slechts die is welke in den geest ontspruit en groeit, leeft.
Misschien verloren zij nooit iemand van wien zij waanzinnig veel hielden,
misschien beminden ze nooit.
Mijn moeder eet dus zeer weinig.
Meestal pikt zij een paar kruimeltjes van het broodbord en dan doet zij mij denken
aan een klein, vreesachtig vogeltje. Mijn moeder schijnt zich vrij spoedig te
verslikken. Zij heeft zich zelfs eenige malen zoo ernstig verslikt, dat wij allen dachten,
dat zij het niet zou overleven.
Desondanks blijft zij het doen. Zij maakt den top van haar wijsvinger een weinig
vochtig en pikt zoo de knapperige kruimeltjes van het broodbord.
Zij doet het nu ook. Maar zij schijnt over iets na te denken. Schuchter ziet zij naar
buiten. Mijn moeder is zeer schuchter, zelfs in haar houding, in de wijze waarop zij
op haar stoel zit. Altijd op het uiterste puntje.
Kijk! Zoo is mijn moeder nu! Altijd bevreesd te veel voor zichzelf te vragen. Mijn
moeder, aan wie je alles kunt vragen! Zij zit daar dus en kleurt
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een weinig, haar fijn hoofd neigt terzijde. En zij maakt een gebaar, dat ik haar
misschien reeds duizend maal heb zien maken en nog meer en dat een groote
verlegenheid uitdrukt en mij altijd onderste boven werpt.
Zij brengt den top harer wijsvinger naar haar mondhoek, als om de woorden te
beletten te ontsnappen. Dan glimlacht zij verlegen aan één kant, een weinig scheef.
Mijn moeder is zeer moedig, maar zij durft nooit anderen iets vragen uit vrees hen
te hinderen. Mijn moeder, die ik alles vragen kan, die altijd bereid is te antwoorden
en te helpen met woord en daad, mijn moeder waagt het niet mij lastig te vallen, ik,
die niets te doen heb!
Langzaam rijst zij van haar stoel omhoog en zegt, met trillende stem:
‘Zeg jongen, zeg Reinier, je moet mij toch nog eens uitleggen van die ééne maat,
wil je?’
Ik voel mij rood worden.
‘Natuurlijk, zeg maar op,’ hakkel ik.
‘Ja, speel jij het eerst even?’
Ik ga voor de piano zitten en speel. Mijn handen trillen hevig, in mijn hoofd bonst
het en voor mijn oogen trekt een floers. Ik kijk wel, maar zie niets.
De menschen, die goed kunnen spelen, de menschen, die lessen gehad hebben,
zeggen, dat ik zoo zenuwachtig ben omdat ik niet zeker genoeg ben van mijzelf, ik
bedoel van mijn spel.
Ik zie inderdaad geen enkele noot. Maar ik ken het wijsje uit mijn hoofd en speel
het haar voor.
Zij staat achter mij. Ik voel hoe haar gelaat straalt. In haar vreugde legt zij haar
hand op mijn schouder en daaruit meen ik te bemerken, dat zij nu wil spelen.
Snel sta ik op.
‘Nou jij moeder!’
Zij aarzelt even, hoewel zij beurtelings dankbaar naar mij en begeerig naar de
piano kijkt.
Schuchter gaat zij zitten. Haar linkerwijsvinger gaat weer naar haar mondhoek,
een lichte blos tijgt over haar kaken. Eerst zit zij op het puntje van de pianokruk en
speelt met één hand. Langzamerhand schuift zij geheel op de kruk. Ten slotte begint
ze met twee handen te spelen.
Ik ga weg, snel en geruischloos.
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Huis alleen
door A.J.D. van Oosten
Dat weerloos tegen 't hellend vlak
der verten en des hemels hangt
en op zijn doorgebogen dak
de hitte van den middag vangt,
waarin de zon of de bliksem staan,
het dubbel teeken van Gods licht;
of de stormwind en de hagel slaan,
's nachts over zijn gekwetst gezicht;
het wint rondom zijn ruigen steen
een teeder deel aan bloem en rust,
dit is het goede huis alleen,
zich meer begeeren niet bewust.
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Typen
door Maria Favai-Kievits
I
De Kleermaker.
WE hebben bij een wever in Amalfi, handgeweven wollen stof gekocht voor een
nieuw heerencostuum. Deze stof is alleen in de twee natuurlijke tinten te krijgen:
wit of bruin en kost veertien liren per meter. We hadden den wever drie jaar geleden
gekend en hadden toen de witte stof, die onverslijtbaar is, bij hem gekocht. Nu was
het December, wij kochten de bruine stof voor een winterpak. Maar nu moesten we
ook een kleermaker hebben om het pak te maken. Deze was moeielijk te vinden
omdat de slager b.v. in zijn winkelramen gekleurde overhemden en
parfumeriefleschjes uitstalt en het vrouwtje, in wier winkeltje ik sigaretten koop, ook
in eieren, gipsen heiligen beeldjes en geslachte kippen handelt. Wij vroegen den
wever dus een adres van een kleermaker.
- Ik zal er een bij u in 't hotel sturen, beloofde hij.
's Middags werd er zeer luidruchtig op de kamerdeur gebonsd, waardoor Nada
onze hond toornig werd. Hoe harder zij blafte, des te harder bonsde men op de deur.
Wat mij dadelijk opviel was, dat de onbekende die binnentrad, zijn paraplu niet
bij den knop maar aan het uiteinde vast hield. Een revers van zijn jas was versierd
met een rij spelden, naalden en een gekleurde heiligenmedaille. Aan zijn rechter
middelvinger droeg hij een vingerhoed zonder bodem. Al deze kenteekeningen van
zijn ambacht overtuigden ons echter weinig. De man was te mannelijk voor een
kleerenmaker.
- Wie heeft u ons adres gegeven? vroegen we achterdochtig.
- De wever.
- U bent werkelijk kleermaker?
- Artiest-kleermaker.
- Kijkt u eens, ik wilde mijn pak precies zoo gemaakt hebben als dit hier. Ik houd
niet van passen en overpassen, neemt u dus dit pak mee en copieer het precies.
- Mijnheer schijnt te schertsen! Ik zou een pak maken zonder de maat te nemen?
Nooit van m'n leven. Ik ben een kunstenaar, ik heb uw pak niet noodig, ik overzie
de bedoeling van het heele werk met één blik.
....M'nheer draagt zijn pantalon à l'américaine, dit wil zeggen: tot de knieën breed
en dan smal uitloopend, m'nheer houdt niet van de mode wijl hij gemakkelijke,
dienstdoende zakken draagt, die bovendien met een knoop gesloten worden om
hebgrage medemenschen de kans te ontnemen te....
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- Neem in godsnaam de maat.
- Papier en potlood.... mijn centimeter en aan het werk.
- Ik wil de jas niet gevoerd hebben en de binnenzakken moeten van heel sterke
stof zijn, liefst in dezelfde kleur.
- Kent m'nheer de geschiedenis van het varken?
M'nheer kende haar niet.
- Welnu dat m'nheer dan luistere. Hiertegenover, ziet u dat kerkje daar? .... Nee,
een klein beetje hooger, .... links, niet dat roode huis maar het witte huis met het
roode dak.... ziet m'nheer het? .... Nu in dat huis woont een rijk man. Deze rijke man
nu bezat een varken, waarvan de helft aan hem en de andere helft aan een landbouwer
behoorde. Toen het varken mooi vet was, zei de rijke man: ‘Nu moeten we het dooden,
de eene helft is voor mij, de andere helft is voor jou.’
- Goed, zei de landbouwer, dood het dan.
De rijke man nam een mes en begon de buik van het varken open te rijten. Heeft
m'nheer het begrepen?
- Nee, bekende m'nheer.
- Waarmee ik maar zeggen wil dat m'nheer in zijn bruine jas ook paarse zakken
kan hebben als hij dat wil. Heeft m'nheer het nu begrepen?
M'nheer's gezichtsuitdrukking was onnoozel. Maar mevrouw riep omdat ze vrouw
was en onlogisch:
- Natuurlijk, het varken was het eigendom van den rijken man, hij kon er dus mee
doen wat hij wilde, net als jij met je zakken.
- Ik ben ook heelemaal niet symbolisch aangelegd, zei m'nheer.
- Wat zegt u? vroeg de kleerenmaker.
- Hoeveel het maken van het pak zal kosten.
- M'nheer, we zijn hier niet in Amerika of Rome. U bent een schilderkunstenaar,
ik ben een kleerenmaker-kunstenaar. Wij zijn betrouwbare menschen en als ik m'nheer
mijn rekening zal aanbieden.... Heeft m'nheer mij begrepen?
- Ik heb heelemaal niets begrepen, hoeveel kost het maken van het pak?
- Kent m'nheer....
- Nee, nee, nee, ik ken niets heelemaal niets.... alleen als de rekening te hoog is,
betaal ik niet.
- M'nheer is een betrouwbaar mensch en ik ben een betrouwbaar mensch.... m'nheer
zal....
- Moeten berusten, zei mevrouw in een andere taal.
- En wanneer is mijn pak klaar?
- M'nheer, de mensch wikt en God beschikt. Ik ben neurastenicus ziet u en ik kan
u nu wel zeggen overmorgen. Maar als een bui mij te pakken heeft, kán ik niet werken.
Als m'nheer ook neurastenicus is, kan m'nheer mij begrijpen.
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Toen de kleerenmaker weg was, zei mevrouw:
- Eén geluk is het, dat de stof zoo'n schijntje gekost heeft.
***
Veertien dagen later.
- Salvé, zegt de kleerenmaker opnieuw binnenkomend.
- Passen denkt mevrouw juist op dit ongelegen oogenblik.
- Ik heb het u wel voorspeld: de mensch wikt en....
- Is het pak klaar? vraagt m'nheer.
- En God beschikt m'neer. De neurastenie had me te pakken.
- Arm pak, denkt mevrouw.
- Er zijn attenuanten in het leven, neurastenie is een attenuant. Als ik een rechter
ware, ik zou den oorsprong van iedere misdaad nagaan - het pak is een misdaad,
mevrouw is er zeker van - ....ik ben van oorsprong een kunstenaar, de oorsprong van
den stof van m'nheer's costuum dat ik moest maken was zuiveren wol, ik maakte dus
een kunstwerk. Ziehier!
Hij lichtte den doek waaronder het pak op zijn arm verborgen was op....
- Geknipt, genaaid, gestreken.... 't is alles in orde.
- Ziet m'nheer den rug van de jas? ... ik hadde dezen rug uit één stuk kunnen
knippen maar dit zou in strijd met de geometrie zijn geweest. - Waarom begreep
mevrouw niet.- Oog moet je hebben, kunstenaarsoog. Zal ik mij verwijderen terwijl m'nheer zich
ontkleedt of zal ik m'nheer kleeden? .... Pantalon perfect.... geen groote spiegel? ....
hindert niet.... ik keur en ik zeg u m'nheer.... uw pantalon is perfect.... mevrouw uw
oordeel.... En het vest? .... niet gesneden.... geschilderd.... een keurig vest.... en nu
de jas.... wacht een rijgdraadje.... de schouders ietwat gevuld.... hij klapt op de
schouders als op de deur - nu de kraag wat opgetrokken.... de voorpanden wat
afgetrokken.... zoo precies.... de kraag sluit.... ik vraag mevrouw, sluit die kraag of
sluit die kraag niet? .... de mouwen.... lengte zeer juist, niet te lang en niet te kort....
m'nheer draaie zich om.... wat zegt mevrouw?
- Uitnemend, en om hem een pleiziertje te doen zei ze: - U bent een kunstenaar.
- Dat is de tragedie van mijn leven mevrouw. Ik kan àlles, of liever ik kòn alles....
ik ben oud, afgedaan.... je trouwde, je hadt een vrouw, kreeg kinderen, zeer veel
kinderen, zorgen, en dan zing je niet meer. Zorgen maken je stem heesch, mevrouw.
Ik heb met Caruso gezongen, duetten, hij tenor, ik bariton. Hij kreeg een klap van
de fortuin, nou is hij dood, ik kreeg een klap van het lot, ik leef. Nu is m'n theorie:
de mensch wikt en God beschikt.
Na een stilzwijgen vroeg m'nheer:
- Hoeveel ben ik u verschuldigd?
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- M'nheer geve me wat mijnheer goeddunkt.
- Nee nee, u stelt uw prijs vast.
- Ik heb de knoopen, de voering, het Engelsche linnen geleverd, als m'nheer denke
dat honderd liren goed is, dan geve m'nheer mij honderd liren. En als m'nheer mij
een cigaret aanbiede, dan zeg ik: dank u.
- Mag ik mevrouw ook een hand geven.
En ze kreeg een trouwhartigen handdruk van een harde, vereelte hand.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

350

Het vrouwenhuis
door A. van Haersolte-van Holthe tot Echten
II
WANNEER de dag zoo warm is dat je met je moede voeten aan de straatsteenen
plakt en de brandende zon hoog aan den hemel je bijna verschroeit, waar ben je dan
beter als in Door's besloten kamer, die kleine koele kamer met het lancaster gordijn.
Trouwens, de gang al dadelijk, biedt donkere verademing, de brave,
Zaterdagochtendsche gang van mijn vrouwenhuis. Hoe prettig dat koele geplens met
veel emmers water, hoe frisch, waar gebukte paarsgejakte vrouwtjes rond plassen
op 't plavuis.
Zorgzaam: ‘Doe je de deur goed sikuur dicht om de hette?’
‘Zeker, Door, en hoe staat het met jou?’
Ze zit, de voeten op een stoof aan de tafel te breien. ‘Kousen voor me nichie,’ zegt
Door en vóór haar op de tafel prutst de thee op een transparant. Er zijn nu in deze
gedempte kamer absoluut geen bloemen, alleen schaduwen van bloemen op het
lancaster gordijn.
‘Me moeder het me goed breien geleerd,’ zegt Door en ze heft een kronkelende
worst van sajet. Stilte - gespannen aandacht - niet algeheele stilte, getik van naalden.
't Is jammer, een teekenstift hanteer ik niet.
‘Door, weet je het nog, je zou me van je andere diensten vertellen,’ want Door
heeft drie diensten gehad, niet vanwege de variabeligheid, maar wel door den dood.
‘Me memorie,’ zegt Door breiend, ‘is niet meer als vroeger.’
‘Herinner je maar, dat was van de winter; je zei nog: O Mevrouw, bij de familie
Druyvencas heb ik zooveel beleefd.’
Door zuchtend: ‘'t Is bij Druyvencas ook niet altijd over rozen gegaan.’
‘Van adel,’ vertelt Door, ‘waren ze niet.’
Je kunt het voelen, dat vind ze jammer, dat weegt nu nog even zeer zwaar.
Dan zeg ik maar vlotweg hulpvaardig. ‘Neen niet van adel, iets anders, maar deftig
toch wel.’
En in deze schemerige kamer, zoo maar ineens, in een nimbus van deftigheid
zweeft de familie Druyvencas op me toe, en ik voel, ook hier zijn er dochters geweest
in een aanzienlijk huis waar gesloten mysteres je de deftigheid aandoen naar buiten,
in zoo'n rijk ouderwetsch huis met een hardsteenen stoep.
En zeker bevangen door de warmte, droomerig heb ik gezegd: ‘Zoo'n lange,
eindelooze gang Door; ping! zegt de bel.’
‘Malle Mevrouw,’ zegt Door speelsch.
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Maar ik voel het, ook hier zijn dochters geweest.
Het breiwerk ligt nu onaangeroerd op de tafel; het transparantje is uitgegaan onder
de looizwarte thee.
Verbeeld ik het me nu of zijn Door's oogjes wel erg glimmerig en glinsterig,
verbeeld ik het me of komt ook vandaag Door er in?
Dan zegt ze gespannen: ‘Ik heb wel erg veel motte beleven.’
Ik vraag: ‘Bij de familie Druyvencas, Door, zijn immers ook twee dochters
geweest?’
‘Ja,’ prevelt ze, ‘het was anders als op Doodewaart, maar twee dochters waren der
ook. Dat was me lieveling, juffrouw Agneta, en dan juffrouw Saar.’
Stilte: zwaar zuchten.
Dan: ‘Juffrouw Agneta vluchtte op een avond met der zuster's verloofde uit ons
huis.’
O zoo - denk ik - kijk es an, anders niet.
‘Hoe is het gebeurd?’
Door zit nu rechtop, verbazend gespannen; in dat stevig lichaam, onder dat
nootbruine vel beantwoordt iedere spier aan zijn doel. En uit mijn hoek, daar is het
scherpe gave profiel, daar zijn de even illustreerende handen; wanneer ik nu toch
maar een teekenstift had.
‘Dat was de jonge mijnheer van Offeren; zijn vader was onze notaris en de jonge
mijnheer bij zijn vader werd candidaat. 't Waren rijke menschen. We vertelden
melkaar in de keuken over hun fijne meubels en prachtige schilderijen; we hadden
ze wel niet gezien, maar we geloofden der an. Dat kwam toen zoo; Mijnheer van
Offeren wilde Agneta, Mijnheer en Mevrouw's bedoeling was Saar.’
‘Maar Door, hoe hebben ze die man, die welgestelde, jonge man dan toch gekregen
daar waar ie niet wou?’
‘Dat deejen ze met serpentigheid,’ zegt Door, ‘dat hebben ze bij Druyvencas met
serpentigheid gedaan. Ze duwden hem alle drie in een hoek, mijnheer en mevrouw
en juffrouw Saartje hielp mee.’
‘Wat was dat voor een miserabele man, Door, die zoo met zich liet sollen?’
Coquetjes, zelfverzekerd en vriendelijk lacht Door naar me op. ‘Kijk niet naar
mijn,’ zegt Door en ze trekt aan der knoopjes, dan wiegt ze zeer licht het bovenlijf
heen en weer.
‘Zeg op! wat was dat voor een miserabele mensch?’
Fier: ‘O! een heele knappe man.’
Natuurlijk, ik weet het; van mijnheer van Offeren weet ik de helft en al meer dan
genoeg. Zoo'n knappe, slappe man; eerst liet ie zich stuwen en duwen in de richting
van Saartje, waar ze bang waren mee te blijven zitten; toen nam de bleeke, blonde
Agneta Druyvencas hem stevig in de hand. Zoo'n mooie man met fraai gepoetste
schoenen, waarmee je de vrouwen behekst.
‘Zoo zie je ze weinig, hé Doortje? zoo'n prachtig ras sterft toch uit.’
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‘Zulke knappe mannen zijn zeldzaam,’ beslist Door en ze friemelt aan der mouwen.
Ze prevelt: ‘Juffrouw Agneta en juffer Saar. Ja, hadde ze 'm nou maar zelf laten
kiezen dan had het allicht goed kunnen gaan.’
‘Ja, Door, als ze je niet zelf laten kiezen gaat 't dikwijls verkeerd.’
Stilte.
Dan zie ik duidelijk hoe alles bij oude Door zich samenraapt tot gespannen tragiek;
als een oud beest dat nog eens in z'n leven 'n prooi wil bespringen, zoo komt dat heel
oude mensch me nu voor.
‘U mag 't weten,’ zegt ze genadig, ‘maar praat der nooit van. Het was op een avond,
drie dagen voor de bruiloft. Mijnheer en mevrouw waren met juffrouw Saar bedanken
voor een kedo; ik had net bij 't anrecht me koper gepoetst; koper poetsen kon ik
netjes; daar stond ineens, zonder dat ik 'er aan hoorde komen, juffrouw Agneta voor
me neus.’
‘Wat mot dat,’ zei ik, ‘op dit uur, met je mooie pelderientje.’ Ze hield zich vast
aan 't aanrecht. Ze hijgde: ‘heb je de sleutel van de achterdeur, Door?’
‘Mevrouw, ik weet niet hoe het kwam, ik begreep het direct.’
‘Je werkte mee.’
Zachtjes, maar fier: ‘Ik werkte mee.’
‘Ze stond nog even met de klink van de deur in d'r hand en als ik me oogen sluit
dan zie ik die lieve Agneta nog zoo staan. Ze sprak: geloof me, dat is nu niet allemaal
slechtigheid, Door. Toen sloeg de deur en juffrouw Agneta was al weg.’
Door zit nu onbewegelijk; kleine slimme oogjes voor 't dagelijksch leven krijgen
iets droomends en het is me of de hand, die over het tafelvlak schuift, even beeft.
Achter dit doodsimpel feit is 't geestelijk beleven geweest; z ì j opende de deur
voor Agneta, de vreugden des levens zond z ì j haar tegemoet; daarmee eischt ze
haar aandeel op in 's levens gebeuren; daarmee draagt ze ook haar aandeel in de zege
en de schuld.
‘Hoe heeft de familie Druyvencas gereageerd?’
‘Wa belief?’
‘Ik bedoel, wat vonden mijnheer en mevrouw, wat deed juffrouw Saar.’
‘Desperaat, mevrouw, ze waren allegaar desperaat; toch ze hielden zich stil en
netjes, mijnheer en mevrouw, maar wij in de keuken, wij hadden ze dóór. En kijk 's
an; als booi dan hoor je wel eens wat. 's Morgens stofte ik de gang en voor de deur
van de salon, want daar wordt veel geloopen, stofte ik 'm op me knieën lang, secuur
en persies. Dan kun je 't niet helpen als je wel eens wat hoort. Eerst was onze juffrouw
Saartje maar minnetjes en er is ook wel eens een klein beetje ruzie geweest. Maar
tegen ons, meisjes in de keuken, praatte mevrouw altijd heel mooi. Ze zei: ‘kijk eens
meisjes, wat
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betreft ons groote verdriet (zoo werd 't genoemd) dat kan mijnheer nu zoo maar niet
vergeven; we kunnen niet alles eischen, dat mogen we niet verwachten van mijnheer.
Mevrouw legde 't ons uit, mijnheer was stipt rechtvaardig, onkreukbaar, zei mevrouw.
Neem der een voorbeeld aan, Door.’
Weer zit Door der schrale bovenlijf te wiegen. Zij kan mevrouws les dankbaar
gedenken, heel haar verdere leven nam ze een voorbeeld aan mijnheer.
‘Hoe is 't verder gegaan?’
‘Nou, Agneta was weg, wij bleven zitten met Saar en die is, kan u begrijpen na
zoo iets, nooit getrouwd.’
‘Was die arme Saartje ook opstandig?’
‘Wel veraltereerd, maar opstandig,’ zegt Door, ‘opstandig dat komt toch heel niet
te pas. Af en toe heeft mevrouw over 't groote verdriet nog wel ereis gesproken; 't is
heerlijk, zei mevrouw, we moeten dankbaar zijn, zooals mijnheer er zich onder houdt.’
‘Als ik vragen mag, Door, hoe deed mijnheer dat?’
‘Dat weet ik niet,’ zegt Door en 't is of een onheilspellend oogenblik iets in Doortje
weifelt; of hare zekerheid even aan 't wankelen is gegaan; ‘ze waren boos en ze
bleven boos die eerste jaren’; dan trekt ze triomfantelijk de conclusie: ‘gerust, het
was altemet innerlijke pracht.’
‘Maar ja, niet zooveel jaren later kwam alles fijntjes in orde, want op zijn sterfbed
schonk mijnheer Druyvencas z'n dochter Agneta de vergiffenis, die ze vroeg.’
Dus op z'n sterfbed, niet eerder als op z'n sterfbed, toen ie ons aller grooten stap
moest wagen, pas op z'n sterfbed heeft mijnheer Druyvencas zich allicht iets minder
zeker gevoeld.
Deze overweging houd ik beter maar voor me. Door knikt verscheiden malen met
het hoofd, wijs en wel gecontenteerd.
Dan zegt ze: ‘en mot u ook blomme uit 't tuintje? 't Is niet noodig dat buurvrouw
ze allemaal het.’
Ik bedank uitbundig voor de vriendelijk bedoelde bloemen.
Dan, ik ben al in de gang, steekt Door het kleinknikkend hoofd om de deur. O! in
dit ganglicht van schaduw op halfdonker, wanneer ik nu toch een teekenstift had. En
d'r stem klinkt nu plots geheimzinnig gewichtig: ‘Van Druyvencas, spreek er niet
over, ik praat niet graag zoo uit huis.’
De deur met de leeuwenkoppen slaat achter me toe en heeter als nog voor een uur
is de laaiende hitte op straat.
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Nood
door A. Hendriks-Kappelhoff
‘Klem de lippen op elkander
Vecht en wees je zelf genoeg.’ Maar de hand tast naar een ander,
't Oog peilt: ‘Wist je wat ik vroeg?’
‘Hoofd omhoog, los van de menschen,
De eigen ziel alleen spreekt recht.’ Maar het hart verlangt naar grenzen
En naar één, die ‘'t zelfde’ zegt.
‘Ga tot God, Hij kent uw waarde
In zijn rust geneest uw lot.’ Maar een mensch leeft op de aarde,
En zoo eindloos ver is God.
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Kroniek
Boekbespreking
Willem Elsschot, Kaas, Amsterdam, Van Kampen & Zoon, z.j.
‘De verrassing van het seizoen! Een allergeestigst boek, met losse hand geschreven,
ongegeneerd, toch zonder hinderlijke slordigheden. Geestig - maar tevens zeer
gevoelig, écht fijngevoelig (helaas, dat dit woord zoo misbruikt is!). Hier hebben we
gelukkig weêr eens een schrijver, die zijn gevoel niet gooit te grabbelen, die 't achter
een lach verbergen kan, wien men dus zeer aandachtig lezen moet, en met een scherp
gehoor voor toon en accent, wanneer men elke trilling zijner aandoening doorproeven
wil. Toch, hoe er menschen kunnen zijn - zooals ik n.l. vernomen heb - die Willem
Elsschot een cynicus schelden, een koude van hart, die onverschillig blijven kan, ja
genoeglijk lachen, bij ploertigheid en menschelijk verval, het is mij een raadsel.
Waarom zouden zulke menschen dan wel denken, dat een boek als dit geschreven
werd? Alleen om wat geestigheid of z.g. “opmerkingsgave” te luchten of zich te
vermaken ten koste van een hoopje armzalige mede-passagiers op onze reis door de
sferen? Men geloove mij toch, zúlke neigingen geven geen drang, geen toewijding
en geen geduld genoeg voor dien - ondanks de wonderen der moderne techniek nog altijd ontzaglijken arbeid van een kostelijk-litterair boek te schrijven.’
Het bovenstaande was de aanhef van een bewonderend artikel, dat ik twintig jaar
geleden (op deze zelfde plaats) schreef over Elsschot's eerste boek: V i l l a d e s
R o s e s . Het zou, mutatis mutandis, ook over K a a s geschreven kunnen zijn. Elsschot
is ouder en rustig-wijzer geworden. Zijn spotlust is versterkt, niet verscherpt; en meer
dan vroeger op het zélf gericht; zijn teederheid is nog veel dieper verborgen, uit zich
alleen in humor. Maar ik constateerde dit ook al in een stukje van 1922 over D e
Ve r l o s s i n g .
Men ziet intusschen, het praatje over de miskenning van dezen auteur, hier in
Holland, heeft slot noch zin. Ik ben waarlijk niet de eenige geweest, die zijn boeken
van den beginne af gegeven heeft wat hun zóózeer toekwam: warme waardeering
en bizondere onderscheiding. Maar V i l l a d e s R o s e s , zijn vóóroorlogsche
verhaal, vind ik nog altijd zijn mooiste, fijnste. Daarbij vergeleken klinkt K a a s mij
soms wat ruw en geforceerd.
H.R.

W.L. Leclercq, Wind in de Zeilen, verhaal van een reis per zeilschip van
Australië om Kaap Hoorn naar Engeland, met vele afb. naar door den
schrijver gemaakte foto's, een zeilplan, twee dekplans, drie tuigteekeningen
en een route-kaart, Amsterdam, Van Kampen & Zoon, z.j.
Een reisbeschrijving, reëeler, exacter, en ik zou tevens bijna zeggen: didac-
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tischer of onderrichtender dan ik er ooit één gelezen heb! De lezer zal dan ook
mogelijk eenigszins verwonderd zijn dit boek in een litteraire kroniek besproken te
zien. Verbaasde lezer, dit boek behoort tot de litteratuur. En dat niet alleen omdat
het zoo'n perfect leerboek is voor andere nederlandsche schrijvers, die zich aan een
boek over zee en zeevaart zouden willen wagen - let op, de zee komt in de mode! maar, veel meer direct, omdat het uitstekend geschreven is en vele pagina's bevat
die in de beste bloemlezing onzer letteren een behoorlijk figuur zouden maken.
Wij kenden Leclercq door zijn vertalingen van Conrad en uit zijn alleraardigst
jongensboek: ‘Hoe Karel zeeman werd’. Maar wij wisten niet, dat er een schrijver
in hem stak die van een hoogst nauwkeurige en gedétailleerde reisbeschrijving - bijna
een scheepsjournaal - zonder eenig romantisch avontuur, een in den besten zin
boeiend, ja soms fascineerend boek zou weten te maken. Dit boek is een groote
verrassing.
De compositie was natuurlijk zeer.... neen, was betrékkelijk gemakkelijk. Men
begint bij het begin en eindigt bij het einde van de reis. Maar nu iedere pagina
aanlokkelijk en boeiend maken! Voor gedurige variatie zorgen! Leclercq deed het
door tallooze opmerkingen, typeeringen, overdenkingen - soms zeer geestig - over
het geheele boek te verdeelen, ongezocht; men bemerkt ‘die Absicht’ absoluut niet.
Men is aldoor in den greep van een echt schrijver, van een onzer beste prozaïsten.
En een dichter ook, ik verzeker het u, ondanks al zijn nuchtere exactheid; Zijn
onderwerp was er dan ook wél een om telkens weêr tot lyriek te inspireeren! Maar
wat de hoofdzaak is: dit onderwerp, de fiere vaart van een prachtig zeilschip over de
groote zeeën, had Leclerq's vurige liefde. De échte liefde, dat is de liefde die zich
nóóit opvijzelt, maar innig doordringt tot het kleinste, het geringste, dat er verband
mee houdt. En toch het groote en grootsche geen oogenblik geheel uit de gedachte
laat gaan. Getuige ervan deze ééne pagina - die aan bloemlezers zij aanbevolen (blz.
115):
‘Het is indrukwekkend weer. Het zonlicht ketst tusschen zware wolken door; ieder
oogenblik giert er een furieuse bui over ons heen; alles is van een geweldig elementair
leven. Soms is het licht dampig, gecomprimeerd achter de grijswitte hagelbuien; dan
ineens stralend, losbrekend als een juichkreet, uit de woest varende wolken. En dan
de zee! Grommend en dreigend rijzen de grijsblauwe heuvels achter ons omhoog,
dof gestriemd door den storm; hooger, hooger, tien, twaalf meter boven het schip,
de top wordt fel lichtblauw, de lage zon schijnt er door als in een onderzeesche grot,
dan breekt de top uiteen in stuivend schuim, dat met geweldig geraas zich de helling
af stort, in duizend geschulpte randen geblazen door den wind. Er is een bijna
persoonlijke woede in die grimmig brekende, luid brullende zeeën; het is of zij met
kromme klauwen reiken naar het schip, om het naar beneden te trekken. Soms lijken
zij op aanstormende paardensnoeten, met gekromde
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nekken schuimbekkend in opstand tegen het bit, snuivend, blazend, kwaadaardig
bijtend naar het schip. Wanneer wij boven op een zee zijn, draaiend, zwaaiend en
slingerend, ziet men pas goed de ontembare woede van dit alles: tot aan de kim één
uitgestrektheid rijzende en dalende ruggen en kammen, brekers, schuimvelden; grijs
en blauw, en oud, vooral oud. Er is niets, dat zóó den oertijd suggereert als zware
zeegang midden op den oceaan. Wie slechts de branding aan het strand bij stormweer
kent, kan zich hiervan geen voorstelling maken: daar komt alles naar u toerollen en
is dan weg. Hier, in deze eindelooze waterwereld, rolt alles dóór, dóór.... sinds het
begin der tijden. En het schip danst en zwaait er midden op, boud, en eenzaam.’
In dit boek is aan W.L. Leclercq iets gelukt, waarin zelfs Van Schendel met zijn
Fregatschip Johanna Maria niet slaagde: hij heeft ‘het schip’ tot hoofdpersoon en
held van zijn verhaal gemaakt.
H.R.

Hendrik Lindt, Kringen in het Water, Amsterdam, Allert de Lange, zonder
jaartal.
Heeft de auteur met opzet deze sfeer van onwerkelijkheid geschapen? Zóó, dat het
soms een puzzle gelijkt en we ons inspannen moeten om er achter te komen of de
vrouwelijke hoofdpersoon droomt dan wel werkelijkheid beleeft? Ten slotte komen
we altijd wel tot een conclusie, maar er is een vreemd rhythme in dit boek, een
stootend tempo - lange uithalen, waarin dag- en nachtdroomen worden verhaald en
kleine stukjes waarin eenige decenniën snel worden afgehandeld. De jonge vrouw in het begin van het boek een jong meisje - leeft in een verlangenden droom die haar
de werkelijkheid verhult en twintig jaar later is haar menschelijkheid zoo onvoldoende
gegroeid dat het wel lijkt of zij in een zekere moreele infantiliteit is vervallen. Datgene
wat als de mentaliteit van een jong meisje aanvaardbaar was, is vreemd in een vrouw
met grijzende haren. Dit lijkt de fout van den schrijver: dat hij in gebreke is gebleven
om aannemelijk te maken dat in deze ziel geen ontwikkeling plaats greep of plaats
kón grijpen. Men kan de schrijver een bepaald vermogen niet ontzeggen om zekere
stemmingen die in een sfeer van onderbewustzijn en onbewustzijn verloopen te
suggereeren en er is veel fijns rond de figuur van Charlotte Brenner. Er is veel tragiek
in het leven van deze vrouw wier lot verminkt werd door het vroeg-tijdig afgebroken,
nog niet ontbloeide huwelijksleven, - zóó dat zij als een verdoofde - verder gaat. Het
schijnt wel dat de schrijver ons met opzet nergens een uitleg van eenig gebeuren
heeft willen geven, doch dat hij het als een roeping voelt in hoofdzaak met
aanduidingen en suggesties te werken. Maar het komt me voor dat zijn systeem toch
niet het verlangde resultaat heeft - men krijgt een gewaarwording van in iets wolkigs,
wattigs te tasten en men denkt onwillekeurig: de werkelijkheid is
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meer. In het leven van deze Charlotte Brenner komen - na den vroegtijdigen dood
van haar man - eenige dramatische momenten, o.a. haar relatie met een vrouwenarts
die het art. 281 bis van het Wetboek van strafrecht overtreedt en wiens hulp zij
tijdelijk is, zonder aanvankelijk te begrijpen wat zij doet. Na deze episode, waarin
het tot de meest onverkwikkelijke scènes komt, leeft zij eenzaam (waarom wordt
ons alles omtrent deze lange periode onthouden?) tot zij na den dood van haar moeder
in een zeer triviale liefdesverhouding vervalt met den man van haar vriendin. De niet
verwachte gevolgen van deze verhouding brengen haar weer in relatie met den
vrouwenarts en het conflict waarin zij nu geraakt is zóó groot, dat zij, zonder zich
bewust tegenover de conflicten gesteld te hebben, gedreven door verwarring en nood,
den vrijwilligen dood verkiest. Er is in het thema eenige overeenkomst met de koele
meeren des Doods van Fred. van Eeden, maar Van Eeden liet ons veel dieper beleven:
de fataliteit, de gebondenheid aan eigen ziel en lot.
Dit boek van Lindt brengt ons soms tot een innerlijk verzet. Niet om de feiten,
maar om de wijze waarop deze feiten gebracht worden. Dit onbewuste leven van de
hoofdpersoon, dat haar drijft naar daden die zelfs de geringste bevrediging missen,
is toch moeilijk te rijmen met het droomerige, naar absolute liefde hunkerende meisje
Charlotte! Men staat voor een verschijnsel dat abnormaal aandoet en het wordt niet
als zoodanig voorgesteld, noch tot in zijn kern gegrepen. De schrijver hoeft zich
stellig niet aan het normale te houden, integendeel, de litteratuur, deze groote
levensspiegel, heeft plaats voor àlle verschijnselen, maar men mag van een schrijver
verwachten dat hij deze verschijnselen in een zekere orde onderscheidt en ze niet uit
het levensverband rukt. Het is het geheim der groote auteurs, dat bij hen het
levensverband steeds intact blijft.
JO DE WIT

Ed. de Nève, Kerels, Em. Querido, Amsterdam, 1933.
Er is een eigenaardige eenzijdigheid aan dit boek en als men langer nadenkt, bemerkt
men dat het komt doordat de schrijver zich op een uitdagend, sceptisch standpunt
stelt ten opzichte van de maatschappij en door deze vooringenomenheid is zijn blik
lichtelijk vertroebeld, hetgeen zijn litteraire productie niet ten goede komt.
Ed. de Nève die ‘In de Strik’ schreef en daarmee een wel wat opgeschroefd, maar
toch boeiend verhaal gaf van de omzwervingen van een éénmaal veroordeelde, over
de méér dan verschrikkelijke Fransche gevangenistoestanden, en die weinig helder
en scherp deed uitkomen hoe fataal op een leven een eerste veroordeeling inwerken
kan, zoodat, van het eerste misdadige feit af, de weg meestal wel daalt, maar niet
stijgt, dezelfde De Nève heeft in ‘Kerels’ dien overtuigenden, scherpen toon, dat
cosmopolitisch gebaar, die ruimte om zijn personen heen niet meer gehandhaafd. In
‘Kerels’ is alles
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kleiner, hollandscher, verregend en vergrauwd - ik zou bijna zeggen: verzuurd. De
hoofdpersoon, Van Leeuwen, kan en weet alles zoo goed en de heele wereld is
eigenlijk tegen hem, ondanks zijn prachtige idealen en zijn hooge menschelijkheid.
Dat aan den man zelf nogal wat ontbreekt, schijnt de schrijver niet te bemerken. Hij
is maar steeds over hem in extase, juicht hem toe, vuurt hem aan en siddert van
vreemd plezier als de held ten slotte het loodje legt. Want dat bevestigt immers zijn
stelling: de wereld is onrechtvaardig, benepen en verblind. En ‘kerels’ als Van
Leeuwen worden niet begrepen en aanvaard!
Toch is er veel in het boek van De Nève, dat ons meer doet begrijpen van het leven
der zwervers, bedelaars, berooiden - ook iets van hetgeen zij noodig hebben en
hetgeen zij missen. Het is echter jammer dat De Nève, die ontegenzeggelijk iets weet
en kent, niet wat meer evenwicht heeft in zijn gevoelens, want soms is hij ongevoelig
en soms sentimenteel, zoo sentimenteel als een man en schrijver zich niet mag
veroorloven te zijn.
JO DE WIT

Frank Vogel, Het Gouden Heelal. Leiden, Sijthoff's U.M., z.j.
Waarom wordt de lyriek van ‘sweet seventeen’ niet meer in een verschoten
schoolschrift bewaard, maar als een ‘echte’ dichtbundel aan de openbaarheid prijs
gegeven? Bezitten onze jeugdige poëten geen gewetensvolle raadgevers meer en
geven onze uitgevers tegenwoordig letterlijk a l l e s uit? Wijst niemand een jong
‘dichter’ betere wegen dan die, welke regelrecht naar den afgrond voeren? Bestaan
er geen letterkundige tijdschriften meer? Of gaat er zoo weinig opvoedende kracht
van hun redacties uit, dat men zelden of nooit meer een nieuweling in hun kolommen
verschijnen ziet; doen zij het alleen maar met gedrukte briefjes af? Welke auteurs
‘debuteeren’ tegenwoorig nog in tijdschriften? Er zijn uitzonderingen. En ik denk
hier zeker niet in de laatste plaats aan Elsevier's. Maar: over de aanwezigen praat
men in dit geval beter niet, dat riekt zoo gauw naar ‘reclame’.
Frank Vogel, die, naar wij hopen, als hij dit onder oogen krijgt, de twintig nog
niet zal zijn gepasseerd, wenschen wij toe, dat hij zoo spoedig mogelijk tot het inzicht
komt, dat hij bij al zijn dwaasheid niets dwazers had kunnen doen dan deze ‘liederen’,
zooals hij ze zelf noemt - de Muze vergeve het hem! -, in boekvorm te publiceeren.
Laat hij hartelijk om die dwaasheid lachen en één exemplaar van het boekje in een
koffer op zolder bewaren om zijn zoon onder den neus te duwen, wanneer die later
eens ongelukkigerwijze des vaders voetsporen zou wenschen te drukken. En laat hij
voor het overige zijn zakgeld besteden om de oplaag van den uitgever (die dat
overigens niet verdient!) terug te koopen. Beter ten halve gekeerd dan ten heele
gedwaald. En dan.... ja en dan, laat hij dan eindelijk zich zelf eens afvragen, of hij
werkelijk het dichten niet laten kan.
ROEL HOUWINK
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Jan Roselaar, Ze zinken! Alkmaar, J. Schuyt Jr., 1933.
‘Een modern sprookje voor Volwassenen’ heeft de schrijver zijn verhaal genoemd
en hij heeft het opgedragen ‘aan de smartoogen van een bloeiende geranium voor
mijn venster!’ Daarin ligt voor ons gevoel een zekere tegenstrijdigheid en deze
tegenstrijdigheid vindt men terug in het boek zelf. Eensdeels is dit verhaal een
uitwerking van het ‘God, bewaar uw kinderen voor de wolfskuilen der sexueele
ploerterij’.... en aan den anderen kant is het de wanhopige poging van een schrijver
om allerlei nijpende wereldbeschouwingsproblemen de baas te worden, die met het
geval zelf niet in een onmiddellijk oorzakelijk verband staan. Zoo is er iets chaotisch
gekomen in dit boek, dat ons zijn verdiensten, licht over het hoofd doet zien.
Deze verdiensten liggen niet in de eerste plaats op aesthetisch terrein. In dit opzicht
zal de schrijver nog veel en geduldig te leeren hebben en wij mogen hem vóór alles
rust toewenschen en bezonkenheid, opdat hij zich niet meesleuren late door de
omstandigheden, die hem slechts half en in der haast gewapend in de woelingen van
het letterkundig leven hebben geplaatst. Wat het werk van Jan Roselaar zoo
aantrekkelijk maakt, is zijn eerlijkheid en spontaneïteit. Hier is nu eens een schrijver
aan het woord, die iets zeggen m o e t , die het eenvoudig niet voor zich houden kán.
Zoo is dit boek dan ook geworden een noodkreet en tegelijkertijd: een alarmsignaal.
En ondanks een zekere onbeholpenheid in uitdrukkingswijze raakt men al lezende
meer en meer onder den indruk van het verhaal. Daarenboven: Roselaar romantiseert
niet. Hij poetst de werkelijkheid niet op. Hoe langer hoe sterker gevoelt men: dit
geval staat voor duizend andere. Het is om zoo te zeggen schering en inslag geworden
in onze samenleving. Men behoeft maar om zich heen te zien en men blikt in oogen,
die van deze dingen weten, achter alle theorieën om. De banaliteit van de zaak - maar
aan deze banaliteit is huiveringwekkend veel leed geklonken - maakt dit boek zoo
navrant. Ze zinken! Hier, ginds, overal! ....‘Een levensleegheid, die aan waanzin
grenzen kan.’ ‘Wat is liefde, wat is dierlijkheid?’ En dan besluit de schrijver: ‘Laten
we zacht zijn voor elkander....!’ Een gemeenplaats? Maar die aan het eind van dit
verhaal waarlijk geen gemeenplaats meer is.
Voor ons aesthetisch gevoel is er in dit boek een te veel aan ‘directheid’. Het mist
ten eenenmale stijl. De schrijver spreekt in zijn voorwoord van ‘schaven’, maar
daarvan is niet veel terecht gekomen. Te zeer brandde hem hetgeen hij te zeggen had
op de tong. Hier en daar knarst en piept het barbaars; maar in vredesnaam: liever dit,
dan de welverzorgde nietszeggendheden van sommige litteratoren, die van niets
anders getuigen dan van hun eigen ‘goede smaak!’ Jan Roselaar getuigt van iets
anders, noem het met een veel gehoond woord ‘menschelijkheid’ of ‘liefde’. Doch
hij getuigt in elk geval niet v o o r zich zelf. Hij is geen Narcissus en daarom zal hij
misschien eenmaal een Christophoor kunnen zijn.
ROEL HOUWINK
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Gebruiks- en Siervoorwerpen in het binnenhuis door Otto van
Tussenbroek. Serie ‘Moderne Schoonheid’. N.V. Uitg.-Mij. ‘Kosmos’,
Amsterdam, z.j.
Dit deel dezer bekende serie brengt na den tekst een groot aantal mooie afbeeldingen
van metaalwerken, glaswerk, aardewerk, edelsmeedwerk, producten van vlecht- en
weefkunst, bedrukte katoenstoffen en machinaal geweven stoffen naar goede
ontwerpen gemaakt, kinderspeelgoed enz.
In een zeer leesbaar en bevattelijk geschreven inleiding vertelt Van Tussenbroek,
na eenige algemeene begrippen voorop te hebben gesteld, het een en ander van de
verschillende technieken. Juist de wetenschap, h o e een ding wordt gemaakt, draagt
bij tot begrip en waardeering voor het ding. Men zal hier allerlei interessante
bijzonderheden kunnen lezen over de vervaardiging van het aardewerk en het glas,
over het weven, enz. Onder de afbeeldingen treffen eenige zeer schoone van stukken
aardewerk van Bert Nienhuis, geweven kleeden van de weverij ‘Het Paapje’ (Hans
Polak, Voorschoten) en heel eenvoudig, maar zeer suggestief en knap tot groote
vormen teruggebracht kinderspeelgoed van Ko Verzu, dat juist door zijn gemis aan
details, die ‘net echt’ zijn, veel overlaat aan de fantasie van het kind.
Dit smakelijke boekje moge velen voorthelpen, die van hun huis iets moois en
intiems willen maken zonder daarvoor schatten uit te geven.
J.S.

S. Moulijn
Naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling (Maart-April 1934) bij
Kunsthandel Nieuwenhuizen Segaar - Den Haag
De 68-jarige lithograaf en schilder S. M o u l i j n is altijd een onopzichtige maar
hardnekkige, een stille maar tevens markante verschijning geweest. Zijn werk deed
‘ouderwetsch’ aan. Niemand heeft daar ooit de karakteristieken precies voor
aangegeven, maar iedereen voelt wat daarmee bedoeld wordt. Wij zijn gewend aan
en vaak bedorven door de expressieve excessen van de kunst na 1890. Wij vragen
kracht, geweld, harde, schreeuwende effecten. Wij herkennen gemakkelijk wat ‘sterk’
is en wij zien even gemakkelijk over het hoofd wat evenwichtig is, stil, teeder. Ik
ken jongere talenten met eenigen naam, die van T h o l e n niets wisten, van E d u a r d
K a r s e n wel eens vaag iets gehoord, maar geen bepaalde voorstelling van zijn werk
hadden. Een zee van P e r m e k e , algemeen bekend, maar een zee van T h o l e n ?
M o u l i j n , de graficus, heeft nog al eens, ook als leeraar in Rotterdam van zich doen
spreken. Als schilder bleef hij achteraf. Of hij sterker is in litho's kan onbesproken
blijven. Wie zijn overzichtstentoonstelling goed zag moet naar huis zijn gegaan met
den indruk, dat M o u l i j n zich in het een zoowel als in het ander zeer wezenlijk
heeft gegeven.
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Hij blijkt eenigszins verwant aan E d u a r d K a r s e n . Eenige malen heeft hij
schilderijtjes gemaakt, die K a r s e n zeer sterk nabij komen (o.a. no. 32 uit 1903).
Beiden werken in eenzelfde plan: tusschen stad en natuur, tusschen menschelijkheid
en natuurlijkheid. Maar M o u l i j n is ietwat gestyleerder, meer park-achtig dan
K a r s e n . M o u l i j n is romantisch; d.w.z. vliedend de menschelijke drukte, vluchtend
naar de eenzaamheid van natuurstemmingen. Maar zooals alle goede romantici: goed
observeerend. Niet verslaafd aan het hemelsche, noch verslingerd aan den droom,
maar op een basis van goed geobserveerde werkelijkheid genietend de stemmingen
en de diepere vastheid in stemmingen, die we s f e e r noemen en die juist over de
grens van het zichtbare der dingen is. De dingen zijn er in verdronken; ze klinken
nog juist sterk genoeg door, dat we hun stemmen verstaan, maar toch verglijden die
stemmen en verzinken. Wat sfeer is, kunnen we niet grijpen.
M o u l i j n is een dichter; hij heeft nog het typisch dichterlijke in al zijn werk. Het
beminnen van wat rijk van stijl is; het beminnen van wat eenzaam is; het schuwen
van wat stoort, luid en fel is. Maar tegelijk genietend de fijne hand van den mensch,
waar zijn geest in aanraking kwam met de natuur. Overal zoekend wat menschelijke
geest, met zin voor orde, zin voor schoonheid en het edel-aardige, in de natuur
verschikte, veranderde, toevoegde.
Het kan zijn dat dit nu uit den tijd l i j k t . Maar het i s het niet. Want die dichterlijke
gesteldheid, die lichtelijk maanziek is en gaarne luistert naar de vertelsels van
C h o p i n , beantwoordt aan een eeuwig menschelijke drang in den mensch.
Dichterlijke schilders van s f e e r zijn vrij zeldzaam. Zij groeien zelden, want zij zijn
vroeg rijp en vroeg bewust. Zij hebben alles reeds als zij beginnen: een zekere mate
van wijsheid, een bewust kennen van eigen grenzen, een zich niet forceeren. Het
essentieele is in hun vroegste - en als zij het geluk en de gave hebben zich zuiver te
houden en levend te blijven - ook in hun laatste werk. Eénzelfde blik, éénzelfde paar
vastgerichte helderziende oogen, met het vermogen tot den droom, komt ons uit al
hun werk tegen. Het zijn prinsen onder ons, die wij als afgezanten van het stille rijk
moeten eeren naar hun trant. Dat wil zeggen, zonder vertoon en zonder zwaarte, met
erkenning van hun opdracht.
***
Het werk van Moulijn ontwikkelde zich eigenlijk niet, maar heeft toch eenige lichte
golvingen en schakeeringen getoond. Het oudere was op de tentoonstelling
gemakkelijk te herkennen. Het is geserreerder, puntiger, met een innigheid, die zich
gaarne uitdrukt in een verfijnd detail, (no. 21 avond, uit 1902, heel vast geschilderd
en zeer innig). Soms lijkt het werk op een Duitsche prent (een park met herten b.v.
of een sprookjesachtig huisje met een meisje en een beekje). Maar het is beter en
iets anders dan een prent als
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ge let op de wonderlijk fijne manier waarop Moulijn een boom of een groep van
boomen kan teekenen en schilderen, met al de fijnste takjes tegen de lucht uit en toch
groot, massaal en zwaar. Soms, in de litho's, is er iets van Redon in die boschgezichten
te bespeuren. Hij is een meester in het schilderen van de laatste plans in zijn
landschappen. Wat bij de impressionisten slechts een tonige lichte schakeering bleef,
een suggestie van boomgroepen, dat wordt bij Moulijn een geheimzinnig-doorwerkt
en doorleefd iets, vol fluisterend leven. Als hij een bronzen fonteintje op het landgoed
de Pauw schildert tegen een haag en een border, dan wemelt het daarin en daaromheen
van tinten, die meer dan tinten zijn. Ge herkent er den dichter aan, den droomer, voor
wien de dingen altijd nog een verdere en diepere beteekenis hebben.
In een andere groep werken is Moulijn niet ontkomen aan zekere invloeden van
een iets fellere expressie (Vincent?). Deze felheid ligt hem niet. De boomen geeft
hij dan in aangezette contouren, de luchten krijgen een symbolischen gang. Het is
Böcklin niet en het is niet Vincent. Het is luider en geaccentueerder dan wij van
Moulijn gewoon zijn. Hij heeft er zich misschien meer vastheid en zekerheid mee
veroverd; hij was misschien bang voor een te groote wazigheid en verdrooming en
sprak het symbolische wat sterker uit. Maar het is overgegaan. Zijn later werk is iets
lichter van toets dan het vroegere, lichter, minder nadrukkelijk geschilderd naar het
lijkt, maar in wezen toch altijd nog hetzelfde. Het is minder Duitsch, eerder Fransch;
evenwichtig, stil, rustig en eenvoudig. Saint Cloud, Versailles, Fontainebleau, de
Pauw. Zoo moeilijk als ik een groot doek (olijven uit 1913) kan bewonderen, noch
compositorisch, noch de kleur of de lijn, zoo fijn en zuiver en harmonieus zie ik die
kleine latere doekjes, van de parken met de wonderlijke gemengde werking daarin
van de stille sculpturen.
De zekerheid van zijn dichterschap is ook in dat eene heldere Hollandsche
landschapje (1932, no. 18 Angstel), dat qua uitvoering en motief niet dadelijk aan
M o u l i j n doet denken, maar dat bij nader zien toch alleen van hem kan zijn, omdat
geen ander, bij een zoo zuivere observatie van licht en wolken en water, door alles
heen van een stil stralend gemoed doet blijken.
Dit essentieele, dichterlijke, in bijna al zijn werk gepaard aan een zuivere stille
observatie, dat is voor mij de bijzondere waarde van zijn kunst. Belangrijker ten
slotte, wezenlijker, dan de kwestie van zijn lithographische of schilderlijke
gedisponeerdheid.
A.M. HAMMACHER

Mevrouw G. Feuerstein bij Martinus Liernur te 's-Gravenhage
Het debuut van Greet Feuerstein ongeveer 9 à 10 jaar geleden bracht werk van een
opmerkelijke spontaniteit en humor. Zij toonde weinig balast te
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hebben en de openhartige, onmiddellijke wijze van zich uiten, bleek aan haar werk
een aspect te geven, dat aan vroeger werk van Charley Toorop herinnerde. Toch was
het geen nabootsen. Greet Feuerstein had bij alle oogenschijnlijke kordaatheid toch
minder vastheid en verzekerdheid; de kleur was soms teerder en er was stellig minder
nadrukkelijkheid. Later kwam zij nog eens voor den dag in ‘de Bron’, den kunsthandel
van Lebeau in den Haag, nu alweer eenige jaren terziele. De vrij groote pauze heeft
de verwachting inderdaad gespannen.
Haar tentoonstelling bij Liernur bracht alleen werk uit 1933: portretten en stillevens.
Het lijkt of zij in het portret, in de menschelijke belangstelling, tenslotte wel haar
grootste opgave ziet. Het geeft haar intusschen de meeste moeiten. Nu zij de
moeilijkheden van het schilderen ten volle heeft ervaren, remt dit haar aanvankelijke,
directe, spontane wijze van zich geven kennelijk. Zij heeft haar frischheid op het
spel gezet, terwille van een grooter opgevoerd kunnen; haar luchtige en lichte
bekoringen, waarin dikwijls de zonnige glans was van éen die de dingen des levens
verrukt kon zien, hebben nu te kampen met een geduldiger, doorwerkter,
ingewikkelder wijze van schilderen. Zij is fijner gaan schilderen, de toets is
gevarieerder, de kleurgeving doorwerkter, de compositie is haar meer gaan boeien;
er is een neiging tot styleerende vormgeving (in lijn en kleur).
Dat daarmede het aspect van haar werk gecompliceerder is geworden behoeft
nauwelijks betoog. De eenheid daarin heeft zij naar mijn inzicht nog niet gevonden.
Haar voordracht heeft in dit nieuwe stadium aan zekerheid verloren. De stijl, die
voortkomt uit de diepte der overtuiging waarmee een innerlijke idée verwezenlijkt
wordt, heeft bij Greet Feuerstein nog hinder van metier-overwegingen. Deze voegen
iets toe, veranderen een onderdeel, beïnvloeden een kleurstelling, ten koste van de
aanvankelijke eenvoudige eenheid of de ééne eenvoudigheid, die een werk dezelfde
onzienlijke kracht geven van een mensch met karakter of persoonlijkheid, die zwijgend
tegenover u zit. Zij wil nog te veel ineens geven; een te veel in het babyportret; een
te veel ook in de verzorgde verbeelding van Maria Lecina, het gedicht van Werumeus
Buning. Er zijn verrassende compositorische kwaliteiten in dit paneeltje. Het heeft
beloften, al mist het voor mij ook zijn eenheid. Het is te veel nog een
samengesteldheid.
Bij al deze bedenkingen blijft een groote troost. Er was ter tentoonstelling het
portret van Basje de Gruyter, dat in haar werk een ware verovering is geworden. Het
is veel ‘losser’ geworden; het is zeer doorwerkt zonder dor te worden. Er is een
gevarieerde toets, die echter toch tot eenheid is opgelost in de totaliteit van het aspect.
Er is geen nadrukkelijke kleurigheid, maar een iets stillere kleur, die toch warm en
doorstraald is: een vol geworden teederheid, die de weldaad der beheersching
ondervindt.
Het is een ademende beeltenis; prachtig van blik, droomerig, verloren

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

LXXI

MEVROUW GREET FEUERSTEIN PORTRET VAN BASJE DE GR.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

LXXII

H.A. HENRIET KINDERPORTRET

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

365
en doorschenen van zachten gloed. Dit werk is een ware verwezenlijking en het legt
de schilderes een moeilijke verplichting op. Zij heeft er een zachte kracht in gewonnen
tot degenen die zij uit haar omgeving het beste kennen kan. Een kracht die verruiming
vraagt tot degenen die haar verder afstaan.
A.H. HAMMACHER

Jeanne Bieruma Oosting bij Martinus Liernur, Den Haag
Reeds jaren volgen wij de schilderkunstige ontwikkeling van mej. Bieruma Oosting
en wij ontkennen niet, weleens te hebben betwijfeld of deze onmisbaar begaafde het
ooit ver genóeg zou brengen - ooit komen zou dáár, waar zij krachtens haar aanleg
zijn kon en zijn moest. Want het werk getuigde van kunde, maar tevens van een
groote, te groote behendigheid in 't overnemen van anderen. Het bleek nerveus,
ontvankelijk, pittig, rijk aan temperament, maar toonde van deze deugden veelal
tevens de keerzij: een innerlijke onzekerheid, een enkel maal schuil gaand achter
grootspraak, en een gehaastheid en zelfs gejaagdheid, duidend op tekort aan
concentratie, tekort aan eenvoud, stilte en rustig vertrouwende overgave. De bewogen
schoonheid der kleurmenging ging zeer vaak gepaard met een snel losgelaten, zwakke
vormgeving. Het een en ander boeide ontegenzeggelijk, maar bevredigde zelden bij
een langduriger toezien; en vooral waren er steeds weer die gevaarlijke uitzwervingen
naar gebieden, waar de kunstenares meer een avontuurlijke en overmoedige indringster
geleek, dan een, die weet wat hij of zij wil en met beide voeten op vasten grond staat,
die als een machthebber zijn terrein overziet.
Parijsche invloeden voelt men ook thans in deze kunst; maar zij doen meer aan
als een algemeene en begrijpelijke inwerking der omgeving, waarin de schilderes
reeds lang woont en werkt, dan als bewuste proefnemingen naar dit of dat voorbeeld.
En al zou ik niet willen schrijven, dat mejuffrouw Bieruma Oosting haar tekorten of
gevaren eens voor al te boven kwam - verre daarvan misschien - zij heeft den laatsten
tijd toch heel wat gewonnen aan diepte, aan rust en aan zekerheid. Zoodat het thans
mogelijk wordt, het meerendeel van wat zij toont te genieten zonder een angstvallig
wikken en wegen in critischen zin; het dankbaar te aanvaarden voor wat het is en
zijn wil.
De deugden van het werk zijn allereerst de opvallende levendigheid en de duidelijke
kleurgevoeligheid. Het is vooral door haar k l e u r , dat de schilderes ons pakt en
soms verrast. Zij kan heel zacht en op zuivere wijze harmonisch zijn in haar openhartig
geschilderde, bekoorlijke bloemstukken of schelpenstillevens, maar evenals haar
vlotheid van doen nu en dan in felheid overgaat, zoo kan ook haar picturaal behagelijk
coloriet als het ware
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naar de diepte slaan en dan een fonkelend, verontrustend, verborgen dramatisch
accent verkrijgen. Op deze tentoonstelling in de kunstzaal Liernur bleek dat vooral
het geval in een doekje met een doode grijze duif, op een krans van blaren rustend,
op rooden ondergrond en tegen een diep blauw streepje fond, waarin de geestelijke
werking der sterk contrasteerende kleuren heel suggestief was; en in mindere mate
in een doek met dahlia's, waarin een zelfde diep, verzadigd, pralend rood het oog
verheugde en verwonderde.
Nevens de deugd der kleur moet men die der verfbehandeling melden. Jeanne
Bieruma Oosting is op en top een schilderes. Zij maakt geen prentjes of illustraties,
geen in de olieverftechniek vertaalde teekeningen; zij houdt van de verf, denkt en
leeft in de verf, gaat er altijd vertrouwelijk en liefderijk, zelfs meermalen met een
ondeugend élan mede om. Geen nieuwzakelijkheid dus en geen surréalisme:
rechtstreeksche emotioneele reacties in een natuurlijken, vrouwelijken, picturalen
zin. Zij het dan met een modernen inslag, soms aan den dag komend in een wellicht
niet steeds bewuste neiging naar het twee-dimensionale. En met een drang ook naar
het psychische en het psychologische, zooals men gemakkelijk kan ervaren in de
nogal ongelijke portretten door deze schilderes, waarvan ik afzonderlijk zou willen
releveeren een kostelijk gekarakteriseerden, naar het type gezien eenigszins
Greco-achtigen ouden manskop.
Vermelding verdient nog, dat Jeanne Bieruma Oosting elders - op tentoonstellingen
o.a. van Pulchri en van den Haagschen Kunstkring - bewezen heeft ook een kundige
etser en steenteekenares te zijn.
W. JOS. DE GRUYTER

Grafisch werk in kunsthandel Santee Landweer, Amsterdam
Toen in het jaar van 1933 D.G. Santee Landweer stierf en deze zoo bijzondere figuur,
meer verzamelaar dan ‘kunsthandelaar’ was heengegaan, zullen velen met weemoed
hebben gedacht aan het door dit vroege sterven afgesneden levenswerk, dat van den
kunsthandel Santee Landweer een middenpunt had gemaakt van het allerbeste
internationale grafische werk, dat men in ons land kan vinden. Het is een geluk, én
ter wille van den eerbied, dien men aan de nagedachtenis van D.G. Santee Landweer
verschuldigd is, én ter wille van de grafische kunst, dat de mogelijkheid is geschapen,
zijn naam te blijven verbinden aan een kunsthandel, welke de traditie voortzet. Zoo
is dan, op een ander punt van oud-Amsterdam, nog wat dichter bij het centrum, in
een typisch oud-Amsterdamsch grachthuis, aan de Keizersgracht 463, vlak bij de
Leidschestraat de nieuwe ‘kunsthandel Santee Landweer’ gevestigd, waarin twee
jonge leiders, vrienden van den gestorvene, met piëteit en enthousiasme, zijn werk
voortzetten. En nu
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bloeien weer de iepen langs de grachten, als elk jaar, en ligt er een goudbruin waas
over de boomtoppen; binnen in het huis gaan weer de bladen grafiek van hand tot
hand en spreekt deze stille schoonheid tot vele bewonderaars. Zoo gaat het leven
door....
In het nieuwe huis is nu ook een plaats ingeruimd aan de schilderkunst en zoo
mocht men in Februari aan Nederland de primeur brengen van de hier tot dat
oogenblik volslagen onbekende kunst van den Vlaamschen schilder Jaak
Schaepherders, waaraan Albert van Hoogenbemt in ons Maartnummer beschouwingen
wijdde. Thans ziet men er schilderijen van dien anderen Vlaming, Reimond Kimpe,
sinds den oorlog op Walcheren werkende. Maar de hoofdzaak blijft de grafiek.
Twee grafici stellen er thans ten toon, de jonge Hollander H.A. Henriët en de in
Frankrijk werkende Oostenrijker Tony Grosz.
Van H e n r i ë t zag men zoo hier en daar, o.a. op tentoonstellingen van ‘De Brug’
een teekening, (het bekendst is zijn ‘hardrijderij op schaatsen’), maar het is goed nu
eens wat bijeen te zien, want hier is een talent, waarop men moet letten en dat
aanmoediging verdient. Het sympathieke, dat dit werk kenmerkt is, dat het vrij is
van aanstellerij en mooidoenerij; dat het geen hinderlijke navolging toont en ook
niet topzwaar is van vooropgezette stylistische overwegingen, waarvan het bedachte
veelal zoo teleurstellend is. Het zijn bijna allemaal geteekende portretten, die wij
hier zien; veel van jonge kinderen, eenige ook van ouderen. In zijn manier van
teekenen denken we soms even aan Foujita: het zuiver neerschrijven van de omtrekken
en daarbinnen het even en delicaat aangeven van schaduwen. Maar dit werk mist het
behaagzieke, dat Foujita vaak eigen is. Henriët toont zich een echt graficus; iemand,
die ter dege weet, wat hij met het krijt kan bereiken en die de prachtigste tinten weet
te vinden in een kwaliteit van wit en zwart, welke op een hoog peil staat. Dit wat de
techniek betreft. Innerlijk is er in deze portretten steeds een drang te herkennen naar
psychologische verantwoording en naar het expressief tot uiting doen komen van de
menschenziel. Vooral in een paar teekeningen van zuigelingen, waarvan wij er hier
een reproduceeren, treft dat sterk. Het is aardig, om die teekeningen te vergelijken
met de bekende portretten van baby's, die Jan Sluyters maakte en bij die vergelijking
tot de conclusie te komen, dat - al moge Sluyters een habieler teekenaar zijn - de
psychologische waarde bij Henriët zeker niet minder is dan bij zijn grooten
bentgenoot. Met het weergeven van het uiterlijk van het kind stelt Henriët zich niet
tevreden; hij tracht den invloed op te sporen van dat ons verborgen innerlijk leven
van het heel jonge kind, dat ons kan aankijken met oogen vol van een
ondoorgrondelijke wijsheid en dat zoo heel stil kan zitten kijken als een kleine
oostersche wijsgeer, die over de reïncarnatie denkt. Wonderlijk kan zoo'n klein kind
dan ontzettend oud lijken, oud van dagen en oud van wijsheid.
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Dit is iets, dat Henriët bijzonder schijnt te boeien; zijn kinderteekeningen zijn, behalve
stalen van mooie grafiek, ook portretten in den besten zin des woords.
De tweede graficus, die hier tentoonstelt is de in Parijs werkende To n y G r o s z ,
wiens werk kennelijk onder Franschen invloed staat, niet wat den geest betreft, maar
naar de techniek, welke op goede Fransche tradities steunt. Innerlijk komt hij daar
los van door een eigen soort van speelschheid, die op den duur wel eenige dwang en
bezinning noodig heeft om niet te verwateren. In de reeks van etsen, welke wij hier
van hem zien, landschappen en straatgezichten, schrijft hij wonderlijk allerlei beelden
dooreen; over de lijnen van een landschap teekent hij plotseling en zonder eenig
verband met de werkelijkheid menschelijke figuren. Ook uit zich zijn fantasie in het
plotseling vergrooten van enkele kleine feiten in het landschap. Zoo zien wij b.v.
een weg met boomen en op een der bermen etst hij de bladen van één plantje op een
hondervoudig grootere schaal. Ergens anders zien we op een weg een kever loopen
zoo groot als een hond. Men kan niet zeggen, dat dit alles wordt opgelost in een klare
compositie. Het blijft nerveus werk, waarin de emotie van het oogenblik niet altijd
is gevolgd door de bezinning, zooals wij die b.v. vinden bij Bresdin. Capricieuse
invallen, niet steeds even goed verantwoord, maken m.i. de zwakte van dit werk uit,
dat zich overigens door zeer mooie technische hoedanigheden onderscheidt. Sommige
etsen zijn rustiger, overwogener; bladen vol woelende menschenmassa's, toch knap
bijeengehouden, bladen, die men moet lezen als een boek om er alle mooie details
van te ontdekken. Daarin is Grosz dan op zijn best en toont hij zich een kunstenaar,
van wien men nog mooie dingen kan verwachten.
J.S.
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N. Eekman
(Brief aan een vriend)
door Frank Gericke
Amicissime,
DE uitvoerigheid van mijn brief intrigeert je? Ik vrees, dat de inhoud je tegenvallen
zal. Twintig jaar is het geleden, dat we onze gedachten en beschouwingen, met een
gepassioneerde vertrouwelijkheid als waren het hartsgeheimen, aan elkaar
openbaarden. Sindsdien hebben onze brieven, steeds korter en steeds schaarscher
geworden, zich tot nuchterder mededeelingen beperkt. Maar opeens voel ik behoefte,
als van ouds weer eens uit te pakken....
Twee oorzaken brachten mij in de sfeer van onzen kinder- en studententijd terug.
Kort geleden, toch, ben ik verplicht geweest, uit een al jaren en jaren gesloten kist
een oud document op te diepen. Ik vond daar ook jouw brieven en het lezen ervan
heeft, een heelen middag lang, mijn wezen het onderst boven gewoeld.
De tweede oorzaak is een ontmoeting met mijn ouden vriend Eekman. Je kent
hem. Vier jaar al woon ik in Parijs en nog nooit hadden onze wegen elkander gekruist!
Wel had ik - niet dikwijls en op zeer ongeregelde wijze - zijn werk gezien, wel had
het steeds en in hooge mate mijn interesse gaande gemaakt, maar noch met den
kunstenaar zelf noch met het ensemble van zijn oeuvre had ik contact gehad sinds
we in de nu twintig jaar geleden afgesloten periode in hetzelfde milieu waren
opgegroeid.
Dit samentreffen nu: het hervinden van die oude brieven en dien ouden vriend, dit samentreffen heeft als het ware een bolster van mij af doen vallen. Het was mij
als had ik opeens die openheid en die vertrouwelijkheid herkregen, die zoo
kenmerkend zijn voor de jeugd en de vriendschappen der jeugd. Zoo is dan ook mijn
geest weer aan het gisten geraakt. Veel komt naar boven, dat ik, in de jeugdstemming,
waarin ik verkeer, aan niemand beter dan aan jou kan toevertrouwen.
Eén aarzeling bekruipt me: jou is niet overkomen wat mij is gebeurd. Zul je in
mijn brief het ware genot kunnen vinden? Ik hoop het. Hij juist maakt, ook bij jou,
misschien datgene open, wat mijzelf tot zulk een groote verheugenis werd.
Er zou tot dezen brief geen aanleiding hebben bestaan zoo mijn hervinden van
Eekman slechts jeugdherinneringen - slechts uiterlijke herinneringen, meen ik, - had
opgewekt; indien we, onder een borrel, slechts anecdotes over ouders, broers en
zusters, onderwijzers en diverse vrienden en kennissen
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hadden opgehaald. Merkwaardigerwijze hebben wij dit slechts zeer weinig gedaan.
Daarenboven zijn we ver, misschien zeer ver uit elkaar gegroeid. Maar ook elkaars
opinies op sociaal, op politiek, op religieus gebied hebben we niet besproken, al
voelen wij, dat ze, a l t h a n s n a a r d e n v o r m , in den loop der jaren zeer
verschillend geworden zijn. Wat is het dan, dat ons wederzijds trekt?
Het is iets diepers dan quaesties van vorm. Het is een gemeenschappelijke
afstamming, niet naar den bloede maar naar den geest.
Je kent het milieu. Hoe vaak heb je, als kind en als student, bij ons in Brussel
gelogeerd! Of je bij de Eekman's aan huis bent geweest weet ik niet, maar zeker zag
je ze in de kerk: was m i j n vader dominee, z i j n vader was ouderling, zijn oom
diaken.
Wonderduidelijk staan mij onze kindervisites op de Barrikadenplaats voor den
geest, in de woning, die den verbannen Victor Hugo tot asyl had gediend en nu de
familie Eekman herberg verleende. Zes zoons, van wie Niko op één na de jongste
was, en drie dochters, van wie er twee ouder waren dan hij. De vader klein, pittig en
energiek, op jeugdigen leeftijd uit Holland geemigreerd; de moeder de hartelijkheid
in persoon, een zachte maar kloeke huisvrouw van den ouden stempel; beiden van
een diepe en innige vroomheid, die den mystieken ondergrond van Eekman's werk
uit overgeërfdheid alleen reeds volkomen verklaren kan. Elk lid van de familie een
persoonlijkheid, naar binnen vaak sterk divergeerend, naar buiten solidair en
aaneengesloten tot groep. Een verrukking was het, met hen allen aan tafel te zitten:
elf gezinsleden, met nog enkele gasten vermeerderd, maakten den maaltijd letterlijk
tot een feest. Vóór- en nadien sprak één van de kinderen het oud-Hollandsche tafelen dankgebed uit, dat bij mij thuis niet in zwang was, maar waarvan de woorden mij
nog versch in het geheugen hangen, alleen omdat ik het er zoo dikwijls heb
aangehoord:
O Vader, die al 't leven voedt,
Kroon onze tafel met Uw zegen
En spijs en drenk ons met dit goed,
Door Uwe milde hand verkregen.
Leer ons voor overdaad ons wachten,
Leer ons gedragen zoo 't behoort,
Leer ons het hemelsche betrachten,
Sterk onze zielen door Uw woord,
Amen.

Dit wat het geestelijk milieu betreft. Daarnaast hebben ook de smeuïge Vlaamsche
omgeving en niet minder het opene, vruchtbare, wijd-golvende Brabantsche land,
op hem als op mij, hun invloed doen gelden.
Verre origines, voor hem als voor mij. Origines, die ons, elk naar onzen
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aanleg, in geheel verschillende richting hebben doen evolueeren. Hem, van inborst
meer opstandig, meer revolutionair gezind, meer in oppositie tot zijn milieu; mijzelf
met meer neiging, om er den geestelijken ondergrond verstandelijk van te verklaren
en dezen, met kleine verschuivingen, ook bij gewijzigde levensverhoudingen
aanvaardbaar te doen blijven. Gemeenschappelijke origines desniettemin. En die ik
(met hoeveel vreugde!) als de geestelijke oerbron van Eekman's oeuvre heb herkend.
***
Merkwaardigerwijs is dit oeuvre in de eerste plaats herinneringswerk. Maar hier
moet ik bepalen, want zonder meer zegt je deze uitdrukking niets.
Herinnering is, zoo niet de primaire, dan toch één van de primaire functies van
den menschelijken geest. In zekeren zin zelfs van de natuur. In zekeren zin, want
wat ik hier zeg geldt alleen de natuur als aanschouwelijkheid en aanschouwelijk zijn
alleen v o r m e n , terwijl het v e r v o r m e n (‘alles vloeit’ zei Herakleitos) voor het
wezen der werkelijkheid essentieeler lijkt te zijn.
Wát nu zijn de dingen rondom ons heen, voor zoover ze zich als vorm openbaren,
anders dan geconcentreerde herinnering? Hoeveel krachten, afkomstig uit den schoot
der aarde en uit de verste uithoeken van het heelal, afkomstig van zon en maan en
sterren, van kosmische en hoeveel andere soorten van straling, van menschelijken
arbeid, van regen en wind, - hoeveel door alle aeonen heen werkende krachten zijn
er niet noodig geweest om te stollen tot het eenvoudigste voorwerp, de tafel, waaraan
ik zit, het potlood, waarmee ik schrijf! Gestolde natuurkracht? Ja. Gestolde ervaring?
Misschien. Maar herinnering? Letterlijk, neen. Uitgedrukt, echter, in de vormen van
ons bewustzijn wel degelijk óók herinnering.
Is dan, zoo beschouwd, niet het wezen zelve der dingen herinnering? Is ook onze
geest, dat wonderlijk doordringende deel van het Al, qua vorm, qua potentie, niet
mèt al het andere herinnering?
Onze geestes i n h o u d , echter, de momenteele staat van onzen geest, zooals we
hem van binnen uit bekijken, is l o u t e r herinnering in den l e t t e r l i j k e n zin van
het woord.
In onzen geest valt dus de objectieve herinnering der natuur samen met de
subjectieve herinnering van ons ik, zoodat wij a l s herinnering en d o o r de
herinnering gemeenschap hebben met het wezen van het Al, met den oergrond van
het Zijn.
Is het dan wonder, dat de geestelijk levende mensch herinneringsmensch is? En
dat men bij hem zoo veelvuldig een hang waarneemt naar zijn eigen verleden, speciaal
naar zijn kindertijd; dien tijd toen de vrucht zich zette en zoo velerlei omstandigheden
tot den vorm hebben meegewerkt, waartoe die vrucht is gerijpt? Aldus ook bij
Eekman. Bijzonder sterk toch is ook bij hem het geestelijk accent.
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Hoe nu openbaart zich bij een beeldend kunstenaar het herinneringselement? Niet
als bij den dichter, den wijsgeer, den litterator, voor een groot deel langs den omweg
van het b e g r i p , maar regelrecht als in de diepten van den geest herleefd
aanschouwen.
Kenmerkend voor den beeldenden kunstenaar, toch, is ‘die Freude am
Gegenwärtigen’. Ikzelf heb die vreugde gesmaakt en je weet hoe ze mij, in mijn
jongelingstijd, tot de uitbeelding - zij het op schrift - van mijn eigen kinderleven
gedrongen heeft.1) Eekman's methode is anders. Doorloopend, bij het scheppen van
elk van zijn werken, gebruikt hij zijn herinnering, die accumulator van verleden
ervaring, als ‘Fundgrube’ voor zijn kunst. Het buitenleven, in Eekman's oeuvre zoo'n
voornaam element, bloeit hoofdzakelijk op uit reminescenties aan logeerpartijen en
uitstapjes in het veie en vrije (Zuid-)Brabantsche land. Kijk op de bijgaande foto's
eens naar de rondingen van den zwaren, gedegen bodem en herinner je onze
zomerwandelingen door het kostelijke landschap, dat Brussel omgeeft. Kijk dan, om
ons een oogenblik in het détail te vermeien, eens naar het netjes toegedekt mandje
met proviand, dat ‘de Maaiers’ als teerkost hebben opzijgezet, en bedenk wat een
dergelijk mandje voor een kind, dat bij een boer op bezoek is en mee picnicken gaat,
beteekent! Proef je de vreugde, die de kunstenaar bij het neerzetten van een zoo
eenvoudig détail heeft gesmaakt? ‘Die Freude am Gegenwärtigen’! Maar als
herinnering in den geest verwerkt.
Tevens gaat je nu op, waarom een oeuvre als dat van Eekman zich aan de tegenpool
van het Impressionisme bevindt. Niet het vastleggen van een impressie, van een
vervluchtigend oogenblik streeft hij na, maar het herscheppen, naar de wetten van
zijn persoonlijkheid, van wat zijn innerlijk aan schatten der aanschouwing verzameld
heeft. Niets is van zijn werkwijze dan ook verder verwijderd dan zich neer te zetten
in het veld en een morgen-, middag- of avondstemming met verf en penseel te grijpen
en te doen stollen op het doek. Werken doet hij niet n a a r de natuur - tenzij dan voor
portretten of ter tegemoetkoming aan zijn herinnering - maar a l s de natuur, die, uit
zichzelf, de bestaande vormen in een zich steeds weer vernieuwende
oorspronkelijkheid herschept.
***
Een herinneringskunst als die van Eekman gaat noodzakelijk met een grooter mate
van bezinning gepaard dan die van den kunstenaar, die zich enkel toespitst op de
onmiddellijke weergave van het onmiddellijk aanschouwde. Dit heeft een dubbel
gevolg.
In de eerste plaats met betrekking tot het métier, de techniek. Het is een
merkwaardig, hoewel zeer verklaarbaar verschijnsel, dat grooter bezinning veelal
gepaard gaat met grooter vormvastheid en scherper omlijndheid. Een

1) Men zie o.m. Elsevier's Maanschrift van 1911.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

LXXIII

N. EEKMAN KERMISVROUWEN (AQUAREL-TEEKENING)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

LXXIV

N. EEKMAN EVENWICHTS-OEFENING (AQUAREL-TEEKENING)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

373
meer primair enthousiasme, daarentegen, uit zich bij voorkeur op de wijze der muziek,
dat wil, voor den visueelen kunstenaar, zeggen: in kleurharmonieën en
kleursymphonieën. Hoe verder men zich, in de richting van vorm en lijn, verwijdert
van klank en kleur, hoe dichter men nadert tot het begrip. Het is geen toeval, dat, op
het begrip toegepast, ‘scherpomlijnd’ een lofprijzing, ‘sterkgekleurd’ een blaam
inhoudt.
De reden hiervan is niet ver te zoeken. Vorm en omtrek zijn nauwer met het begrip
verwant dan klank en kleur. Het begrip, toch, in zijn abstractie, is algemeen en vorm
is algemeener dan kleur, kleur algemeener dan klank. Wanneer je spreekt van ‘het
blad’, dan bedoel je iets algemeeners dan wanneer je spreekt van ‘het groene blad’
of ‘het roode blad’. En met betrekking tot de primaire macht der muziek kan ik je
niet beter raden, dan Nietzsche's verrukkelijke jeugdwerk: ‘Die Geburt der Tragödie
aus dem Geiste der Musik’ nog eens na te lezen.
Het is dus geenszins verwonderlijk, dat in Eekman's kunst de lijn, de teekening,
een zoo essentieele rol vervult. Niet enkel dat in zijn oeuvre potlood- en penteekening,
houtsnede, steendruk, ets en alle verdere grafische werk een zeer voorname plaats
inneemt, maar ook in zijn schilderijen is het teeken-element, zooals op de foto's
duidelijk waarneembaar is, primair. Zelfs daar, waar de omtrek als zoodanig niet
afzonderlijk is aangegeven, is de vorm van alle wazigheid en ongedefinieerdheid
gespeend.
Een tweede gevolg van Eekman's bezonnenheid is de eigenschap, die hem in staat
stelt zich, voor de weergave van het aanschouwde, op voortreffelijke wijze ook van
het woord te bedienen. Ik stuur je ter overtuiging zijn ‘Voyage Immobile’,1) een
bundel geïllustreerde Fransche kindergedichtjes, waarvan ik je groot genot voorspel.
Noch de plaat, noch de tekst is primair. Ze hooren onafscheidelijk bij elkaar. Hier
spreekt èn in woord èn in beeld ‘die Freude am Gegenwärtigen’ op zóó directe en
eenvoudige wijze, dat ook wat door zijn wijsgeerige tendenz den kinderen niet
o n m i d d e l l i j k begrijpelijk zal zijn, hen toch in die mate met het wezen zelve van
het aanschouwde doordringt, dat - voor zoover zij voor directe aanschouwing gevoelig
zijn - het meer algemeene, dus geestelijke, element, dat in ieder werkelijk
‘aanschouwen’ verborgen ligt, er ook voor hen, gaandeweg doch noodzakelijkerwijze,
uit opbloeien moet.
***
Het geestelijk element. Een punt waarover ik het, juist met jou, nog wat uitvoeriger
hebben wil.
Het mag voor den kunstenaar een onnoemelijk voordeel heeten, te stammen uit
een christelijk gezin, ook dan wanneer een aangeboren opstandigheid

1) Voyage Immobile, 33 petits poèmes pour enfants, dont un avec musique. Textes, dessins en
couleurs et agréments de Eekman. Musique de Mlle M. Gauthier Villars. Editions
Berger-Levrault.
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hem later de geestelijke v o r m e n , waarin hij is opgevoed, doet verwerpen. Want
hoe men ook denken moge over orthodoxie in het algemeen en Christelijke orthodoxie
in het bijzonder, een feit is, dat zij haar adepten van kindsbeen af gewent aan een
geestelijke discipline, waarvan zij hun leven lang het profijt blijven trekken. Jij en
ik, we weten dit bij ervaring. En toch hebben noch jij noch ik onder veel uiterlijke
tucht gestaan. Ik gebruik het woord discipline dan ook niet in uiterlijken zin. Ik doel
op het feit, dat hij, die is opgevoed in een milieu van vrome orthodoxie, dagelijks,
bij het nachtgebed, bij het tafelgebed, bij de bijbellectuur, op zondagschool en
catechisatie, bij den kerkgang, op bijeenkomsten en feestjes, steeds weer van voren
af aan den geest op het goddelijke heeft zien richten. Men moge zich allengs van het
goddelijke een andere voorstelling maken dan thuis, men moge zich gaan stooten
aan de tegenstelling tusschen de verhevenheid van het beleden ideaal en het ook in
Christelijken kring helaas niet zelden verachtelijke van de praktijk des levens, men
moge er toe komen, ostentatief of met stille hooghartigheid zijn ouden genooten den
rug toe te keeren, - de discipline blijft! En bij wien zou ze dieper sporen achterlaten
dan juist bij hem, die, als de jonge kunstenaar in den dop, van nature al geneigd is,
zijn geest op het bovenzinnelijke gevestigd te houden; op datgene, wil ik zeggen,
dat uitgaat boven de zinnen en de stof? Je voelt, waar ik heen wil. Je hebt dit alles,
ook in Eekman's kring, persoonlijk meegemaakt.
Zoo stelt zich dan de vraag: op welke wijze vind je dit geestelijk element in
Eekman's kunst terug?
Hier worden mijn beschouwingen, noodgedwongen, subjectiever getint. De
beeldende kunstenaar, toch, bant den geest in het zichtbare, in vorm en in kleur, hij
doet hem, van uit het aanschouwde, dóór zijn kunstwerk, rechtstreeks op den
kunstgevoelige overspringen. Wil deze, op zijn beurt, hem bannen in begrip en woord,
dan doet hij dit op eigen verantwoordelijkheid. Het begrip en het woord zijn den
beeldenden kunstenaar, als zoodanig, vreemd. Hoe talrijk zijn de beschouwers van
beeldende kunst, die zich deze elementaire waarheid niet realiseeren en vragen naar
een gelijkenis, een bedoeling, een anecdote of wat niet al!
Zoo ik mezelf dan nu dwing, het geestelijk element in Eekman's oeuvre in woorden
en begrippen weer te geven, dan doe ik dit in het besef, dat daarin een zeer groote
mate van willekeur schuilt. Ieder ander zou het op andere wijze doen. Ik doe het
echter, juist tegenover jou, met zoo groote vreugde, omdat ik gemeend heb te
h e r k e n n e n ; mezelf en jou te herkennen; te herkennen dien ouden ‘jongen tijd’,
dat geestelijk milieu, waaraan ik mij, trots zooveel, dat ook mij anders doet zijn dan
die anderen, die ouderen, met honderdduizend vezelen verbonden voel.
Ik zie dan in het geestelijk substraat van Eekman's kunst een mannelijk en een
vrouwelijk, een actief en een passief element. Het mannelijk element
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is de worsteling tusschen geest en stof, de spanning tusschen Idee en werkelijkheid.
Het vrouwelijk element is de oplossing van die spanning in de
overgave-aan-het-Leven, in de aanbidding, in de verklaardheid.
***
Dit element van spanning is typisch modern. Modern niet in den zin van ‘uit de laatste
jaren’, maar als tegenstelling tot de antieke, meer in het bijzonder de Grieksche kunst.
Niet dat de Grieken de spanning tusschen Idee en werkelijkheid niet kenden. De
hemel bewaar' me voor zoo'n ketterij! Lees er de Grieksche tragedie, ik meen
Aischylos en Sophokles, maar eens op na. Maar de Grieken maakten die spanning,
als zoodanig, niet v o e l b a a r . Om het ietwat simplistisch en populair te zeggen: zij
beeldden goden en helden, wij beelden menschen; in de potentie van hun menschelijke
eigenschappen nog vermenschelijkte menschen.
Niets, op dit punt, werkt zoo verhelderend als het successievelijk doorbladeren
van een album van Rodin en één van Grieksche beeldhouwkunst. Bij de Grieken
alles eenvoud, rust, verklaardheid. Bij Rodin een wringen, een woelen, een brandende
hunkering naar opheffing uit de vernedering-doorde-stof! Geen beeld, in dit opzicht,
is kenschetsender dan dat van de Vrouwelijke Centaur. Zie dat armzalige aan de
aarde gebonden paardelijf; zie die vrouwetors, die als een vlam naar den hemel streeft;
en let dan nog eens op de daaronder in angst vertrokken ledematen van het paard!
Verrukkelijk van spanning en innerlijkheid.
Een essentieel verschil in levensopvatting ligt aan dit onderscheid ten grondslag.
De Grieken stelden de volmaaktheid als droom, als een schijn, waarin men zich te
ruste zet en zich van de ellendigheid van een leven in beslommering en lijden bevrijdt.
Het Christendom stelt de volmaaktheid als eisch. Ik hóór je hier den tekst uit de
Bergrede mompelen: ‘Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, die in de
hemelen is, volmaakt is.’1) En ook Paulus' woord: ‘Niet dat ik het alreede gegrepen
heb, of alreede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht....’2)
Voor den Griek was onvolmaaktheid een noodlot, waarvan hij zich bevrijden kon
door een vlucht in den schoonen schijn. Voor den Christen is onvolmaaktheid een
persoonlijk in gebreke blijven, het verzaken van een plicht, in één woord: ‘zonde’.
Een zonde, die als een vloek op zijn wezen rust, waaraan hij niet ontkomt en die
daarom ‘erfzonde’ is. Het leerstuk der erfzonde moet dus uitteraard het centrale
leerstuk zijn van de Christelijke kerk. Met de daarin gekristalliseerde levenshouding
staat of valt de diepere eigenheid, de wezenlijke originaliteit van onze moderne
cultuur.
Voor den Griek was onvolmaaktheid een aesthetisch begrip; bevrijding

1) Matth. 5:48.
2) Fil. 3:12.
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uit de ellende, die de nasleep van de onvolkomenheden des levens is, vond hij langs
aesthetischen weg. Voor den Christen is onvolmaaktheid een ethisch begrip; hij vindt
geen bevrijding dan langs den éénen weg van berouw en bekeering.
Ik ‘vertel’ je dit alles natuurlijk niet. Het zijn dingen, die je weet. Mij echter was
nog nooit behoorlijk opgegaan het verband tusschen het elementaire levensgevoel
van onze trots velerlei verzet in wezen toch Christelijke wereld en de artistieke
scheppingen, die er de weerslag van zijn. De reactie, die ik kreeg bij het aanschouwen
van, bij het mij verdiepen in Eekman's kunst, het teruggrijpen op een
gemeenschappelijken geestelijken wortel, maakte, dat ik mij plotseling helder voor
oogen stelde wat tot dusver slechts een duister sentiment was geweest.
Symbolisch voor het verschil in levensgevoel tusschen Christen en Griek is dus
de opvatting van het begrip der volmaaktheid als ‘hemelsche schijn’ of als ‘goddelijk
imperatief’. Zoo stelt dan de moderne mensch als eersten levenseisch den zedelijken
plicht. Hoe men dien plicht ook omschrijve, het vervullen daarvan geeft hem vreugd,
het verzaken daarvan geeft hem smart. Zie ook de één als plicht wat de ander als
tekortkoming ziet, - in het trachten, het reiken, het jagen naar plichtsvervulling vindt
de moderne mensch de uitdrukking van zijn eigenlijken wezensaard.
Vandaar, - en hier raak ik de c a r d o q u a e s t i o n i s , - dat d e s p a n n i n g
v o e l b a a r m o e t z i j n . Ons is het niet te doen om op te gaan, ons te verliezen in
den schoonen schijn, ons is het te doen om te s t r e v e n naar volmaaktheid, om, als
Jacob met den engel, te worstelen met wat ons weerhoudt en te haken, te hunkeren,
te hijgen naar wat tot onze eeuwige smart niet van de aarde aardsch blijkt te zijn.
Uitgaand van dit levensgevoel heeft Vondel in zijn Adam in Ballingschap ‘aller
Treurspelen Treurspel’ gegeven. Uitgaand van dit levensgevoel heeft Rodin in zijn
Eva een van de grootste meesterwerken geschapen van den nieuweren tijd.
Dit vechten nu met het onvolmaakte om het volmaakte eruit te voorschijn te doen
treden, deze intense geestelijke spanning, deze getourmenteerdheid, welke zich in
somtijds het bizarre naderende vormen uit, deze verbetenheid, waarbij men den
kunstenaar van driftige passie voelt trillen omdat zijn stoffelijke middelen zich niet
willig genoeg voegen naar zijn hooge taak, - dit is het essentieel moderne element
in Eekman's kunst, dat ik het ‘mannelijke’ heb genoemd.
En nu het ‘vrouwelijke’.
***
Neem een stuk hout, geschikt om er een boog van te maken, en buig het om; je krijgt
dan, als gevolg van de ongewone inspanning, waaraan je je overgeeft, een
onevenwichtig geheel: je handen wringen in verschillende
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richting en met ongelijke kracht en de zuivere boogronding blijft achterwege. Zoodra
echter heb je de snaar niet aangebracht en laat je de krachten binnen hun gebondenheid
vrij, of binnen de spanning grijpt een ontspanning plaats, alle deelen van het booghout
streven op dezelfde wijze naar eenzelfde doel en het schoone evenwicht is verkregen.
Deze ontspanning binnen de spanning, deze harmonische overgave aan de gestelde
taak, dit zuivere en hoogere evenwicht, deze verworven rust, deze verklaardheid is
het tweede element in Eekman's kunst, dat mij in een bliksemflits van erkenning het
visioen gaf van onzen kindertijd.
Je vindt misschien, dat ik te veel wil afleiden uit een nu wel zeer ver verwijderd
milieu, welks invloed je wel toegeven wilt, maar dat toch niet in zoo sterke mate de
hoofdeigenschappen bepalen kan van een man, die zijn eer in zijn onafhankelijkheid
stelt en die uit de opstandigheid en de revolutionaire idee het meest wezenlijke van
zijn kracht heeft geput.
Ik moet deze meening bestrijden. De belangrijkste, de essentieele levenssentimenten
van den mensch zijn niet groot in getal. Ze camoufleeren zich alleen in zoo heterogene
vormen, dat de daaronder verborgen wezenlijke eenheid slechts voor den zeer
aandachtige herkenbaar blijft.
Eén van die levenssentimenten is de vroomheid. Zij beperkt zich allerminst tot
hem, die de religieuse idee in één van de honderderlei gedaanten van de positieve
godsdienstvormen aanvaardt. Wel is zij eigen aan hem, die de wereld des geestes,
de wereld der Idee (in Platonischen zin) als van hoogere orde erkent dan die van de
stof en den uiterlijken schijn. Zij is het sentiment van de belangelooze
overgegevenheid aan de wereld des geestes, het sentiment van hem, die zich in
deemoed ondergeschikt maakt aan de Idee. Of die Idee zich verhult in de vormen
der Christelijkheid, of men ze Leven noemt, of Gemeenschap, of Maria, Boeddha,
God, - niet de gestalte, waaronder men ze zich voorstelt, is essentieel, maar de
erkenning vàn die hoogere orde en de innige overgegevenheid áán die orde.
Dit sentiment, dat tot het blijvend fond van het menschdom behoort en welks
trillingen de zachtste en diepste roerselen van het menschelijk gemoed in beweging
brengen, uit zich bij Eekman in een eerbied vol teederheid voor het Leven zelve;
voor het menschelijk leven in het bijzonder; en - zooals de geschetste geesteshouding
het verwachten doet - niet voor dit leven in zijn excessen, in zijn morbide
verbijzonderingen of in een den oppermensch tot halfgod verheffenden trots, maar
voor dit leven zooals het zichzelf in innigen eenvoud tot uiting brengt; zooals het
den onopgesmukten mensch stelt tegenover zijn taak.
Den onopgesmukten mensch tegenover zijn taak. Hier zien wij Eekman zelven.
Hier raken we, je voelt het, de diepere eenheid van den mensch en zijn arbeid, van
den kunstenaar en zijn schepping. In den geest, dien zijn figuren ademen, beeldt
Eekman, onbewust, zijn eigen houding tegenover het leven
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uit. Zie die Maaiers, zooals ze zich geven aan Aarde en Gemeenschap; die
Nettenboetsters, zooals ze zich één gevoelen met het wezen der Visscherij en haar
elementen van ruimte en verschiet; zie die over elkaar gevouwen landbouwershanden,
wier rust niet minder dan een hymne aan den arbeid zelven beteekent; maar ook die
zich aan den zelfkant der samenleving bewegende wagenbewoonster en de wijze
waarop zij in eenvoud haar huishoudelijke plichten vervult en water aandraagt; zie
de kristallijnen spanning, die de evenwichtsoefening van den acrobaat en zijn
aandachtigen helper doortrilt; en de aardontheven verklaardheid van den jongleur,
dien het niet tot begrip verworden besef van het harmonisch evenwicht tusschen de
volmaaktheid van zijn spel-dat-zijn-levenstaak-is en de Volmaaktheid zelve als
eeuwig boven het menschdom uitgespannen Idee, met een zuivere en stille extase
vervult.
Herinner je je het Middeleeuwsch ‘mirakel’ van den ‘Jongleur de Notre Dame?’
Een jongleur is monnik geworden en van een zoo brandende liefde tot Maria bezeten,
dat hij het beste van wat hij bezit aan haar wijden wil. Iets beters dan wat hij zich in
een toegewijde oefening van jaren heeft eigen gemaakt heeft hij niet. Zoo sluipt hij
eenzaam naar de kapel en verricht voor het beeld van de Heilige Maagd zijn meest
fantastische touren. Al zijn liefde, al zijn aanbidding, heel zijn extatisch wezen legt
hij in zijn werk en de spanning wordt ieder oogenblik grooter. Hij merkt niet, hoe
een mede-monnik hem bespiedt, hoe deze zich ergert en zich verwijdert, hoe dan de
prior zelf, gewaarschuwd, den vermetele, den heiligschenner komt gadeslaan. Juist
als de prior ingrijpen wil is den broeder de spanning te machtig geworden en zakt
hij ineen. Eén seconde blijft de abt nog aarzelen en dan ziet hij met ontsteltenis Maria
zelve van haar voetstuk nederdalen, zich over den bezwijmde nederbuigen en hem
het zweet van het voorhoofd vegen.
Eekman's jongleur, nu, stamt in rechte linie af van den ‘Jongleur de Notre Dame’.
Alleen, de eerste verricht zijn touren niet voor het beeld van de Heilige Maagd, maar
voor een paar eenvoudigen van geest, een paar van die met het geringste tevredenen
van wie Christus gezegd heeft: ‘Voor zooveel gij dit een van deze mijn minste
broeders gedaan hebt, zoo hebt gij dat Mij gedaan’. Zij zijn het, die het Leven zelve
in zijn diepen en verheven eenvoud vertegenwoordigen. In de overgegevenheid, in
de vroomheid van dezen modernen jongleur spreekt zich de met vele van de beste
modernen ook Eekman eigen, veralgemeende, maar zonder twijfel aan het
Christendom ontsproten vroomheid tegenover het Leven en tegenover de taak, die
dit Leven een ieder toebedeelt, uit.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

379

Venster en gevel*)
door Dr. E.H. ter Kuile
I. Van den Romaanschen tijd tot het einde der 18de eeuw
WANNEER men een verstandig mensch met belangstelling voor bouwkunst de vraag
stelt, wat het verschil is tusschen een romaansch en een renaissance venster, dan zal
hij, tien tegen één, antwoorden, dat romaansche vensters ronde bogen hebben, en die
van de renaissance rechthoekig zijn. Toont ge u hiermede niet tevreden, dan wordt
u verteld, dat romaansche vensters nogal klein zijn en vaak afgeschuinde dagkanten
vertoonen, terwijl renaissance vensters kenbaar zijn aan hun kruiskozijnen. Vraagt
ge nog meer bijzonderheden, dan krijgt ge een uiteenzetting van aard en vorm van
allerlei ornamenten, waardoor men de vensters van beide stijlperioden van elkander
kan onderscheiden. En dan is het raadzaam u voldaan te houden, indien gij geen ruzie
wilt maken.
Nu zijn dergelijke antwoorden volstrekt niet onjuist, want zij illustreeren inderdaad
eenige belangrijke verschillen. Met de kennis, die er uit spreekt, zal men niet licht
ernstige vergissingen begaan, en vensters van uiteenloopende stijlperioden zonder
bezwaar kunnen herkennen en globaal dateeren. Maar wanneer men de zaak nog
eens langer overdenkt, raakt men al spoedig overtuigd, dat de opgesomde kenmerken
van louter uiterlijken aard zijn, en dat er toch ook nog dieper, fundamenteeler
verschillen zijn, dat de architect uit den tijd van de renaissance heel iets anders zag
in het venster dan zijn romaansche voorganger, en er ook heel iets anders van maakte.
En zoo komt men er toe zich het probleem voor te houden, hoe de architectuur in
haar opeenvolgende tijdperken het venster heeft beschouwd, en wat zij er van heeft
gemaakt. Het nu volgend betoog is een poging dit probleem uit een aesthetisch
oogpunt te onderzoeken en op te lossen.
Velen zal het waarschijnlijk een beetje wonderlijk voorkomen om zich in abstracties
te verdiepen aangaande een thema als ‘venster en gevelvlak’. Men vergete echter
niet, dat het venster een der allerbelangrijkste elementen is, waarmede de bouwmeester
werkt. In het algemeen wordt de ruimte, die de bouwmeester schept met wand en
dak, eerst bewoonbaar en bruikbaar, wanneer er vensters zijn aangebracht om licht
en lucht toe te laten. Een gevel zonder vensters noemt men kenschetsend een blinden
gevel; het is een gevel waar iets aan ontbreekt. Het venster geeft een wand

*) De afbeeldingen bij dit gedeelte dezer bijdrage, behalve die naar een tafereel van den Meester
van Alkmaar en het raadhuis van Enkhuizen, zijn vervaardigd naar foto's, welwillend ten
gebruike gegeven door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.
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leven en doet hem spreken. De vraag, hoe nu de architecten in de verschillende
perioden hun vensters hebben beschouwd, hoe zij dit element practisch en aesthetisch
hebben toegepast en verwerkt, is dus wel de overdenking waard, en een bevredigend
antwoord op die vraag kan ons wellicht helpen de vormentaal van oude en nieuwe
bouwwerken beter te verstaan.
Tot goed begrip van het nu volgend betoog, mag zeker wel worden meegedeeld,
dat de aangehaalde voorbeelden zoo gekozen zijn, dat zij de opvattingen van
verschillende stijlperioden zeer geprononceerd weergeven. Het zijn uitersten, geen
gemiddelden. De kenmerken, die deze voorbeelden vertoonen, zal men niet steeds
even zuiver terugvinden in alle bouwwerken van denzelfden tijd uit dezelfde
omgeving. Wij gelooven evenwel dat dit geen bezwaar is; de duidelijkheid van het
betoog wordt er mee gediend, en in het algemeen kunnen de voorbeelden zeker als
representatief gelden. Wie daar aan mocht twijfelen, ga zelf na aan gebouwen van
eigen keuze, of onze beschouwingen ‘im Groszen und Ganzen’ uitkomen. Het zal
een aantrekkelijke bezigheid zijn, waarover men, hoe ook de uitkomst is, zeker geen
berouw zal hebben.
De Romaansche architectuur, wortelend in de kunst van de Oudheid, kent evenals
deze het venster alleen als gat in den muur. Het venster is geen ding op zich zelf, het
is iets louter negatiefs, een plaatselijk ophouden van den wand, die het inwendige
van de buitenwereld scheidt. Men krijgt bijna den indruk, dat het venster een wonde
is in den gevel, dat het met moeite is uitgehakt in den weerbarstigen massieven muur,
waarin het een donkere, gapende opening vormt.
De Romaansche architectuur is sterk plastisch van aard. De aesthetische waarde
van het gebouw ligt in de duidelijk en overzichtelijk afgepaalde vormen, in de strakke
geslotenheid der gevelvlakken, die de ruimte omsluiten. Het venstergat breekt die
omsluiting der ruimte, knaagt aan de gaafheid der wanden, waarmee de romaansche
bouwmeester zijn ruimte uitdrukt. Het venster is dus een element, dat een groot
gevaar in zich bergt, een element dat men niet kan missen, en ook niet wil missen,
maar waarvoor men op zijn hoede moet zijn. Het moet klein gehouden worden, het
mag niet domineeren, elke vergrooting van de vensteropening gaat ten koste van het
zuivere gevelvlak, waar de bouwmeester zijn liefde aan heeft verpand.
Met kleine venstertjes, die als donkere vlekken over het gebouw zijn verspreid,
weet de romaansche architect aesthetische effecten te bereiken. De smalle spleten,
vaak gekoppeld aangebracht, soms aaneengereid tot dwergarcaden onder de daklijsten,
verhoogen den indruk van massaalheid der gevels. Maar groote vensters krijgen geen
eereplaatsen in den gevel, zij zijn geen uitgangspunt voor architectonische geleding
en versiering. Een geliefd motief, dat de romaansche kunst vooral in Noord-Italië en
in Duitschland toepast, bestaat in het aanbrengen van zeer vlakke, weinig
uitspringende
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pilasters of lisenen, die door bogen of rijen van boogjes onder de daklijsten onderling
worden verbonden. Deze methode heeft veel verwantschap met het systeem van de
klassieke Oudheid en de Renaissance, waarbij de gevel wordt ingedeeld door forsche
pilasters of halfzuilen, die een hoofdgestel dragen. Maar terwijl vooral in de
Renaissance vensters in de vakken onmisbaar schijnen, zoo zelfs, dat men blinde
nissen of schijnvensters maakt, wanneer het niet anders kan, heeft de romaansche
architect daar volstrekt geen behoefte aan. Hij strooit vaak enkele vensters willekeurig
over de vakken tusschen de lisenen, hij vindt het niet eens altijd noodig ze midden
in het vak te plaatsen. De indeeling in ondiepe vakken is primair, verlevendiging
door vensters secundair.
Welk een verschil met de Hollandsche gevelarchitectuur van de achttiende eeuw,
waar de vensters zoo groot worden, dat van het metselwerk van den gevel vrijwel
niets over blijft. De bouwmeester der 18de eeuw kon dat, gelijk wij verderop zullen
nagaan, door dat hij zijn vensteropeningen vulde met een raamwerk van kozijnhout
en glasroeden, die architectonisch meespreken. De romaansche bouwmeester kende
echter in technischen zin nauwelijks, en in aesthetischen zin in het geheel geen
venstervulling. Zijn venster was niet meer dan een open gat. Beglazing was een
weelde, bereikbaar slechts voor de rijken en voor de rijke kerken. Evenals in de
Oudheid was een houten luik gewoonlijk het eenige middel om de opening te sluiten
tegen overmatige koude en nachtelijke onveiligheid. Bracht men toch een beweeglijke
of vaste afsluiting aan van glas of ander doorschijnend materiaal, gevat in een
raamwerk van hout of metaal, dan lag dit zoo diep terug in de donkere schaduw, dat
het voor het oog niet sprak. De vensterafsluiting had, althans uitwendig, geen
architectonische beteekenis.
Men heeft de betrekkelijk geringe afmetingen van de romaansche vensters willen
verklaren uit technische vrees, uit angst voor ondermijning van de stabiliteit der
muren. Deze verklaring is wel niet onjuist, maar toch onvolledig. Naast de technische
bezwaren tegen groote vensters stonden de aesthetische. Men vreesde dat groote
vensteropeningen ook de architectonische gaafheid van het bouwwerk zouden
aantasten. In alle groote kunsttijdperken gaan technisch en aesthetisch kunnen hand
in hand; wat men technisch verovert, verovert men ook aesthetisch, terreinen, die de
techniek mijdt, hebben ook geen belang voor de aesthetiek. Men wilde in den
romaanschentijd de groote vensters niet, omdat men ze niet kon maken, en men kon
ze niet maken, omdat men ze niet wilde.
De Gothiek, na een langen tijd van voorbereiding plotseling tegen het einde der
12de eeuw in Noord-Frankrijk omhoogstrevend, bleek al spoedig in technischen- en
aesthetischen zin een ware revolutie te beteekenen, die ook voor de ontwikkeling
van het venster verstrekkende gevolgen had. Haar grootste ontplooiïng vond de
Gothiek op het terrein van de kerkelijke
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bouwkunst, haar beteekenis op ons gebied is dan ook in de eerste plaats de schepping
van het speciale kerkvenster, dat zich langzamerhand in een geheel andere richting
gaat ontwikkelen dan het venster in de burgerlijke architectuur.
De steeds hooger en ruimer wordende kerkgevaarten eischten steeds meer
lichttoevoer. De vensters moesten dus grooter worden. Maar ook de gothicus kende
de vrees voor groote gaten in zijn gevels, wilde zijn gevelvlak handhaven, al had de
muur niet meer die overwegend constructieve beteekenis voor het bouwwerk als in
den romaanschen tijd. Hij durfde dus aanvankelijk niet aan zijn vensters vrijwel
ongelimiteerde afmetingen geven. Hij vond er dit op, dat hij niet meer in elke travée
één venster aanbracht, maar een tweetal, boven welker spitse bogen nog een rond
venster een plaats vond binnen de schildbogen der gewelven.
Het karakter van eenvoudig een gat in den muur, dat het romaansche venster had
gekenmerkt, werd tegelijkertijd verzacht, doordat de vulling van glas-in-metaal door
het dunner worden der wanden en het grooter worden der lichtoppervlakten meer in
het gezicht kwam en ook architectonisch een afsluiting ging vormen. Zoo werd de
continuïteit van den gevel, zij het ook minder nadrukkelijk dan vroeger, gehandhaafd.
Toch was dit nog een tusschenstadium; als de Gothiek na de kathedraal van Chartres
de kathedraal van Reims tot stand brengt, zien wij de ontwikkeling in een geheel
nieuwe fase komen. De smalle penanten en muurdeelen, die de beide slanke vensters
en het ronde venster in elke travee nog scheiden, zijn nu ineengekrompen tot dunne
vensterstijlen, de openingen zijn naar elkaar toegegroeid en samen opgegaan in één
venster. Dit venster is allerminst een gat in den muur. De ijle vensterstijlen, samen
met het glas-in-lood, vormen een nieuwen wand, van aetherischen, onconstructieven
aard weliswaar, maar duidelijk waarneembaar voor het oog. Wanneer dan later in
de 13 de eeuw de vensterstijlen in steeds dichter rijen en met steeds speelscher
doorstrengelingen het venster vullen, treedt dit nog duidelijker naar voren. Het venster,
dat langzamerhand den steenen wand opslokte, is zelf in een wand verkeerd, in den
wand opgegaan. Het traceerwerk verloochent niet, dat het een rudiment is van
wanddeelen, het zet den muur voort over de vensterholte heen. Met de ijzeren roeden,
de dunne reepjes lood, en de duizenden kleine glasstukjes, die elk een andere breking
van het licht geven, vormt het één ragfijn netwerk van steen, ijzer, glas en lood, dat
het oog boeit, en den blik verhindert tot het inwendige van het bouwwerk binnen te
dringen. De massieve romaansche gevelmuur is opgelost in enkele wandpijlers, die
het constructieve geraamte vormen, en in subtiele weefsels, die gespannen zijn
tusschen de pijlers en de mystieke wereld van de gewijde ruimte afsluiten van de
profane wereld. Zoo zeer was de consequente Gothiek doordrongen van de volkomen
overeenstemmende functie, die de vensters

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

383
en de laatste massieve muurresten vervullen, dat zij soms één net van traceerwerk
uitspreidt over beide, dat het flamboyante steenen kantwerk voortwoekert over
vensterdorpels en -bogen heen. Het venster heeft zijn oorspronkelijk karakter geheel
verloren, het is geen donker gapende opening meer als in den romaanschen tijd, het
is opgelost in den wand, zelf een deel geworden van den afsluitenden gevel.
In de burgerlijke architectuur verloopt de ontwikkeling eenigszins anders.
De hoogere eischen die men aan bewoonbaarheid ging stellen, de noodzaak in
nauwe straten te bouwen, waar het zonlicht voor een groot deel door de gevels werd
onderschept, een groeiend behagen in gerief en een zucht naar elegantie waren
oorzaak, dat ook hier de vensters een steeds grooter deel van het gevelvlak gingen
innemen. De architect weet echter zijn wand te redden door, inplaats van de openingen
te vergrooten, hun aantal te vermeerderen. Niet alleen het aantal vensters echter
groeit, maar ook het aantal afzonderlijke openingen, waarin elk venster wordt
onderverdeeld. Terwijl het gewone romaansche venster zelden uit meer dan twee
openingen bestond, gescheiden door een zuiltje, wordt het laat-gothieke door een
steenen kruis in vier, zes, soms nog meer openingen gesplitst. Zoo wordt de
laat-gothieke woonhuisgevel als het ware geperforeerd; evenals in de kerkelijke
Gothiek het traceerwerk, zet ook hier het vensterkruis, in wezen nauwelijks van het
traceerwerk verschillend, het gevelvlak voort over de vensters zelf. Het verschil met
het kerkvenster ligt voornamelijk in de geringer aesthetische werking van de
glasvulling. Terwijl het kerkvenster pas volledig is en harmonisch werkt door den
achtergrond van de beglazing, waarop het lijnenspel der traceeringen uitkomt,
ontbreekt een glasvulling bij de vensters van het woonhuis óf geheel of gedeeltelijk.
Men hield daar nog lang vast aan de oude traditie, het venster alleen door luiken te
sluiten, en wanneer men glas of ander doorzichtig of doorschijnend materiaal
gebruikte, vulde men daarmee gewoonlijk alleen de bovenlichten. Een merkwaardige
illustratie van deze gewoonte geeft ten onzent het 15de eeuwsche stadhuis van Tolen,
waar ook nu nog een groot deel der onderste vensteropeningen alleen met luiken kan
worden gesloten.
Evenals in de kerkelijke Gothiek het geval was, naderen ook in de burgerlijke
Gothiek de vensters elkaar steeds meer. De dammen worden steeds smaller, en zijn
langzamerhand nauwelijks meer te onderscheiden van de verticale vensterstijlen. In
breede banen trekken de vensterrijen over de gevels, duidelijk de indeeling in
verdiepingen aangevend. Het omhoogstrevend karakter der Gothiek dreigt daardoor
wel eens op den achtergrond te komen. In veel gevallen is men aan dit aesthetisch
bezwaar tegemoet gekomen, door de boven elkaar gelegen vensters in smalle nissen
te omvatten, welke zich over de gansche gevelhoogte uitstrekken. Vooral de
eigenaardige laat-gothieke woonhuisarchitectuur van Brugge heeft hiervan
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een ruim gebruik gemaakt. Deze nisarchitectuur, ook elders wel toegepast, is een
symptoom van den invloed der kerkelijke Gothiek op de burgerlijke, die op den duur
tot bastardiseering van het burgerlijk venster leidt. Vooral bij monumentale
bouwwerken als de raadhuizen van Leuven, Brugge, Gent en Middelburg, met hun
overrijke behandeling die geheel op den kerkenbouw is geïnspireerd, treedt dit
duidelijk aan het licht. Het woonhuisvenster der late Gothiek vindt men het zuiverst
aan de eenvoudige gevels, waar de zakelijkheid der samenstelling niet is overwoekerd
door een decoratieve behandeling van vreemden oorsprong.
Voor een zuivere waardeering en een goed begrip van het ‘burgerlijk’ venster der
Gothiek is het noodzakelijk zich er van bewust te zijn, dat de middeleeuwsche
woonhuisbouw voor verreweg het grootste deel houtarchitectuur was.
Een beschouwing over middeleeuwsche vensters is derhalve onvolledig, wanneer
wij die van den houtbouw buiten bespreking laten.
Nu meene men niet dat een venster in een houten gevel veel verschilde van een
in steen uitgevoerd. De steen- en de houtarchitectuur beïnvloedden elkander over en
weer. De opbouw van een laat-gothieke steenen gevel, vaak louter samengesteld uit
vensterstijlen met enkele banen tusschenliggend vlak metselwerk, vertoonde trouwens
een merkwaardige overeenkomst met het stijl-en-regelwerk van een houten exemplaar.
Waar men een horizontale baan van dat regelwerk onbekleed liet, hield men van zelf
al een vensterreeks over, die aan die van de steenarchitectuur doet denken. Het
voornaamste verschil lag dan ongetwijfeld ook in de afwijkende profileeringen, die
aan de binnenzijde werden aangebracht; de buitenzijde van het houten venster was
in den regel ongeprofileerd gelaten. Bovendien worden hout en steen door elkaar
gebruikt aan één gevel. Men behoeft nog niet eens te denken aan de ‘vakwerk’
methode, die in de groote steden van ons land weinig of niet schijnt te zijn toegepast,
maar alleen aan het vervangen der kostbare natuursteenen vensterstijlen en lateien
(bovendorpels) die in ons land moesten worden geïmporteerd, door houten kozijnen,
die in den baksteengevel worden ingelaten. Zeer fraaie voorbeelden daarvan uit
omstreeks 1500 vindt men op de tafereelen der Werken van Barmhartigheid, die
afkomstig zijn uit de St. Laurenskerk te Alkmaar en nu te Amsterdam in het
Rijksmuseum hangen. Het voornaamste verschil tusschen zoo'n houten venster in
een baksteenen gevel en een geheel steenen venster ligt voornamelijk hierin, dat de
afzonderlijke stukken bij het een met pen-en-gat, bij het ander met metalen doken
in elkaar zijn bevestigd. Het houten venster is geheel behandeld als het steenen, het
houten kruiskozijn ligt geheel in het vlak van den muur en maakt volledig den indruk
daarvan een deel uit te maken.
Wanneer wij aldus het tijdperk der Gothiek overzien, kunnen wij vast-
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stellen dat in de kerkelijke architectuur het venster geheel opgaat in den wand, en
daarmee één doorloopende afsluiting van de ruimte vormt, doordat de vensterstijlen,
rudimenten van vroegere penanten, samen met de verdere vulling één duidelijk
kenbaar vlak gaat vormen. In de burgerlijke architectuur wordt het oorspronkelijke
venstergat steeds meer vermenigvuldigd en gesplitst, zoodat het gevelvlak, overal
gebroken, maar nergens verbroken, in stand bleef, dank zij het toepassen van het
oude: ‘verdeel en heersch.’
De Renaissance, die met het toepassen van antikiseerende stijlelementen in de
eerste helft der 16de eeuw ook ons land binnendringt, bleef ruim een eeuw lang in
wezen Gothiek. Nieuwe constructiebeginselen, die eens aan de Gothiek een
zegevierende overwinning hadden bezorgd op de romaansche tradities, bracht die
Renaissance niet mee. Ook toen in aesthetisch opzicht al een kentering was te
bespeuren, bleef men dus nog lang vasthouden aan de voortreflijke
constructiemethoden der Gothiek, die op bewonderenswaardige wijze hadden
beantwoord aan de eischen van de practijk. De eischen, die de maatschappij van de
16de en het begin van de 17de eeuw stelde, verschilden niet zoo veel van die der late
middeleeuwen; groote veranderingen in opbouw en samenstelling van het woonhuis
waren dus vooreerst niet te verwachten. Nergens kan men dit duidelijker nagaan dan
in de geschiedenis der ontwikkeling van het venster.
Het kruiskozijn, dat wij hierboven als iets specifiek gothieks hebben leeren kennen,
staat in de publieke opinie te boek als een eigenaardigheid van de ‘Oud-Hollandsche’
Renaissance. Het is er mee als met den trapgevel, ook een typisch-middeleeuwsche
gevelvorm, die ten onrechte voor een vondst van de Renaissance wordt gehouden.
Wil men nog duidelijker bewijzen voor het voortleven van gothieke traditie?
Het ‘kerkvenster’ verdwijnt in de 16de eeuw met de speciale kerkelijke bouwbunst,
het ‘burgerlijk’ venster der Gothiek leeft ongestoord en ongewijzigd door tot ver in
de 17de eeuw. Op en top middeleeuwsch zijn nog de houten puien, louter uit venster
bestaande, die de ‘Oud-Hollandsche’ Renaissance voortbracht; men kan alleen
vaststellen, dat de glas-in-lood vullingen in de openingen iets sterker beginnen mee
te spreken in het uiterlijk aspect der huizen. Voor een groot deel is dit een gevolg
van de omstandigheid, dat het steenen kozijn, waarbij de glasvulling een weinig
terugliggend in een glassponning werd aangebracht, in den woonhuisbouw steeds
meer werd vervangen door het houten kozijn, waarbij de glas-in-lood paneelen aan
de voorzijde gelijk met het voorvlak der kozijnhouten werd bevestigd. De
glasvullingen vormen dan met metselwerk en houten stijlen één doorloopend vlak,
en verhoogen daardoor den indruk van afgeslotenheid. Het ligt ook voor de hand dat
de beglazing, die nu niet meer sporadisch voorkomt, maar voor alle vensteropeningen
toepassing vindt, aesthetisch een belangrijker rol gaat vervullen. Op deze wijze
verliest de Oud-Holland-
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sche gevel het ‘geperforeerde’ karakter dat den gothieken gevel kenmerkte; de vele
kleine gaten werden ‘opgevuld’ met glaspaneelen, en het burgerlijk venster vertoont
in den tijd der vroege Renaissance een neiging den weg op te gaan van het gothieke
kerkvenster, waar venster en wand geleidelijk in elkaar overgaan. De
‘Farbenfreudigkeit’ der vroege Hollandsche Renaissance werkt echter weer in
tegengestelden zin; de helder geverfde kozijnen die constructief en aesthetisch een
onderdeel zijn van het gevelvlak, teekenen zich duidelijk af tegen de warmroode
baksteen wanden. De vensters worden niet meer in de eerste plaats als openingen
gekarakteriseerd, maar als kleurige wanddecoraties. Zoo hebben de groote
architectuurschilders der 17de eeuw ze ook gezien; het venster vormt de kleurige
noot in den gevel.
De echte, werkelijke Renaissance komt pas op kort voor het midden der 17de
eeuw. Eerst in de scheppingen van architecten als Jacob van Campen, Arent van
's-Gravesande, Pieter Post, Philip Vingboons erkennen wij een kunst, die waarlijk
blijk geeft van een nieuwen geest, den ondefinieerbaren geest, dien men de
Renaissance noemt. Dan eerst komt het venster in een nieuw stadium van
ontwikkeling, worden de grondslagen gelegd voor een nieuwe toekomst. Maar men
dient zich wel voor oogen te houden dat dat monumentale, zuidelijk geïnspireerde
klassicisme ten onzent alleen aan enkele groote gebouwen volledig tot uiting komt.
Het Amsterdamsche Raadhuis, het Trippenhuis, het Mauritshuis kan men echte
renaissancegebouwen noemen, maar de smalle grachtenhuizen van Amsterdam en
de andere Hollandsche steden, al zijn zij gebouwd door Vingboons, zullen in de
oogen van den echten Italiaan steeds een ‘gothieken’ indruk blijven maken. Alleen
aan die groote bouwwerken van het Hollandsche klassicisme zullen wij dan ook het
echte Nederlandsche renaissance venster vinden.
Wanneer men het gegraveerde ontwerp ziet voor het Mauritshuis moet men
vaststellen dat het venster inderdaad een ander ding is geworden dan het was. Zelfs
kan men zeggen, dat nu eerst in de geheele geschiedenis onzer Nederlandsche
architectuur het venster een ‘Ding an Sich’ is geworden. Het romaansche venster
was niet meer dan een gat in den wand, het gothieke een verzameling van gaten. Het
middeleeuwsche venster bestond bij de gratie van den muur, brak men den muur
weg, dan hield men van het venster niets over dan enkele losse luiken. Het was iets
zuiver negatiefs geweest. Maar het venster van de Renaissance is iets positiefs, is
een heel organisme, dat in den gevel is ‘gezet’ en dat men er desnoods ook uit kan
halen. Het is niet meer louter een negatie van den wand, het is een ding, met een
eigen omlijsting, afdekking en vulling van kozijnhout en glas.
Het venster is geëmancipeerd, het is eigenlijk nu pas geboren of althans mondig
geworden. De Renaissance streefde ernaar elk onderdeel van het geheel zoo volkomen
mogelijk te ontwikkelen, elk element een eigen bestaan te geven, en de mogelijkheid
om dat eigen leven zoo vrij te ontplooien als
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de harmonie van het geheel toeliet. Het is een revolutie tegen de Gothiek, die de
waarde van het détail als zoodanig ontkende. Tegenover de subordinatie van de
Gothiek stelt de Renaissance haar coördinatie. Niet ten onrechte is de Renaissance
begrepen als de groote strooming van het individualisme; ook in de kunst komt dat
tot uiting.
De grondslagen van de opvatting, die de Renaissance van het venster had, liggen
in de klassieke Oudheid.
Zooals wij in het begin al opmerkten, kende de Oudheid het venster in de eerste
plaats als een eenvoudig gat in den wand, evenals de romaansche kunst. In de
betrekkelijk weinige gevallen echter, dat men in de Oudheid echt ‘werk maakte’ van
het venster, had men met die primitieve opvatting geen genoegen genomen. Het
venster diende in de monumentale architectuur evenzeer verzorgd te worden als
elkander element. Men had dit gedaan door het te omlijsten met een breeden
profielband, die ontsprong op den uitstekenden dorpel, en zich met ‘ooren’ boog om
de einden van den zwaren dekplaat. In zeldzame gevallen had men daarboven een
afdekking aangebracht in den vorm van een driehoekig of gebogen fronten. Van een
vulling van de opening met doorzichtig of doorschijnend materiaal, met houten of
metalen raamwerken, schijnt men echter in architectonischen zin weinig werk te
hebben gemaakt. Het venster van de Oudheid bracht het, aesthetisch gesproken, niet
verder dan dat het een omlijste opening in den wand werd.
De Renaissance maakte zich dadelijk meester van de vormen, die de Oudheid in
haar monumentaalste scheppingen aan het venster had gegeven. Bovendien
vulgariseerde zij deze, door vrijwel elk venster van eenig belang op
monumentaal-klassieke wijze te omlijsten. Terwijl echter in Italië en andere zuidelijke
landen de ‘vulling’ van het venster, evenals in de Oudheid en in den romaanschen
tijd, in letterlijken zin op den achtergrond bleef, hetgeen én uit traditie én uit de
klimaatsomstandigheden kan worden verklaard, ging men er benoorden de Alpen
toe over ook de afsluiting van de opening met kozijn en glas in lood of in houten
roeden architectonisch te laten meespreken. Zoo legde men de grondslagen voor een
ontwikkeling, die boven die van de Oudheid uitging.
Het venster van de Noord-Europeesche Renaissance is nog meer dan een omlijste
opening, het heeft een duidelijk waarneembare en architectonisch verzorgde vulling,
een vulling die geen volkomen afsluiting beteekent voor het oog, maar die toch in
ieder geval de opening verdeelt en hem zijn gapend leeg karakter ontneemt.
Maar het venster beteekende voor de Renaissance nog meer, dan dat het op zichzelf
en in zichzelf volmaakter werd. Het was een ding op zichzelf geworden, het had alles
gekregen wat het wenschen kon, nu moest het ook een nieuwen plicht vervullen. Met
zijn nieuwen vormenrijkdom was het een
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dankbaar object geworden voor verlevendiging van den gevel, een decoratief element
van den eersten rang. Alle gevelvakken tusschen de pilasters of halfzuilen worden
gevuld met vensters, of zij er practisch noodig zijn of niet. De plaatsing van het
venster wordt niet bepaald door de inwendige verdeeling, maar door de aesthetische
functie, die het in den gevel vervult. De architect van de Renaissance heeft een zwak
voor pilasterstellingen, die zijn gevels monumentaliteit verleenen. Maar hij kan het
ook zonder pilasters stellen, en dan berust de geheele indruk van den gevel op vorm
en plaatsing der vensters.
Het renaissancevenster blijft zijn eigen karakter behouden, ook wanneer het iets
mist van al den vormenrijkdom, waarmee het in zijn volledigste en indrukwekkendste
verschijning was toegerust. De bouwmeesters van de Renaissance wisten van
beperking, en begrepen dat men niet steeds alle registers kan lostrekken. Duidelijk
blijkt dit, wanneer de eerste roes voorbij is, en tegen het eind van de 17de eeuw een
periode van verstrakking intreedt. De pilasterarchitectuur raakt meer en meer ten
onzent in onbruik, en daarmee gaat, althans wat de buitenarchitectuur betreft, een
steeds toenemend streven naar soberheid in ornamenteering gepaard.
In tegenstelling met wat in andere landen, in de eerste plaats in Duitschland
geschiedt, verliest het venster bij ons bijna steeds zijn omlijsting. Merkwaardig
genoeg; de omlijsting van het venster was een nieuwigheid, die de Renaissance
dankbaar van de Oudheid had overgenomen, als een vondst van groote waarde. De
omlijsting toch had het venster voor de eerste keer in onze architectuurgeschiedenis
tot een zelfstandig ‘ding’ gemaakt. Was men dan van plan aan het venster zijn
individueel bestaan te ontnemen? Moest het dan weer een simpel open gat worden,
wat het in de Oudheid oorspronkelijk ook was geweest? Neen, dat niet; het venster
zou zelfstandig blijven, het zou een ‘iets’ blijven, maar de Nederlandsche barok
eischte langzamerhand een groote gebondenheid en het venster moest in die
gebondenheid van architectuur minder voor zichzelf spreken.
Een der fraaiste voorbeelden van monumentale bouwkunst uit het einde der 17de
eeuw in ons land is het statige raadhuis van Enkhuizen, in 1688 door Steven
Vennecool gebouwd, een goede halve eeuw na het Haagsche Mauritshuis. Dubbel
belangrijk is dit gebouw voor ons, omdat het nooit is gemoderniseerd en zijn vensters
onveranderd in den oorspronkelijken toestand heeft bewaard, wat van weinig andere
monumentale gebouwen kan worden gezegd.
De vensters van het Enkhuizer raadhuis hebben, behalve in de rijk behandelde
middenpartij, geen omlijstingen meer, geen frontens en anders decoratiestukken, die
wij aan het Mauritshuis opmerkten. Van al de elementen waarmede de Renaissance
haar pronkvensters had uitgerust, is alleen de vulling van de opening overgebleven.
Maar die vulling, dat element,
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dat de Oudheid niet of nauwelijks had gekend, die vulling met kozijnhout en roeden,
die in de klassieke Renaissance benoorden de Alpen langzaam aan een bescheiden
architectonisch onderdeel was geworden, is hier uitgegroeid en zóó verzorgd en tot
ontwikkeling gebracht, dat zij het heele venster representeert. Hier voor het eerst
zien wij, hoe ‘raam’ en ‘venster’ bijna identiek worden.
De vensters van het Enkhuizer raadhuis zijn nog altijd kruisvensters. Maar het
vensterkruis is niet meer als in de Gothiek een deel van den constructieven wand.
Door middel van het kruis zet de constructieve wand zich niet meer optisch voort
over het venster heen. De steenen wand houdt op, laat een groot rechthoekig vak
vrij, en dat vak is gevuld met een regelmatig netwerk van houten roeden en stijlen.
Het venster is geworden tot een verdiept vak in den wand, en de kruisstijlen mét de
roeden, alle in één kleur en één materiaal, samen een geheel uitmakend, vormen het
fond van dat vak. Het vensterkruis, oorspronkelijk een deel van den muur, heeft zich
teruggetrokken, het ijle samenstel, dat de glasruiten samenhoudt, is op den voorgrond
getreden, en beide zijn samengesmolten in één enkel raamwerk.
Spoedig zal men nog verder gaan in deze richting. Tegen het laatst van de 17de
eeuw komt het schuifraam, het zoogenaamde ‘Engelsche raam’ in gebruik. Dan
vervalt de laatste herinnering aan de middeleeuwsche samenstelling. Geen kruisstijlen
breken meer het effen netwerk van de roeden, die in heldere kleuren geschilderd de
strakke overspanning vormen van de vensteropening.
Het achttiende-eeuwsche vensterraam met zijn dichte roedenverdeeling heeft in
hooge mate een afsluitend karakter. Men kan het in dit opzicht stellen naast het
gothieke kerkvenster, dat, gelijk wij hierboven opmerkten, zelfs een deel van den
gevelwand werd. Maar terwijl in de kerkelijke Gothiek de scheiding, de tegenstelling
tusschen venster en steenen muur vervaagt, en beide in elkaar over gaan, blijft die
tegenstelling in de Nederlandsche architectuur der 18de eeuw streng gehandhaafd.
De achttiende-eeuwsche architect stelde zijn gevels samen uit twee soorten
constructies, uit steenen metselwerk en uit houten vensterramen, die nagenoeg
gelijkwaardig naast elkaar staan en als zelfstandige geveldeelen gekarakteriseerd
blijven.
De volmaking van het vensterraam in de 18de eeuw opende een verschiet van tot
dusverre ongekende mogelijkheden. Men had geleerd de vensteropening te vullen
met een doorzichtig samenstel, dat een maximalen lichttoevoer veroorloofde, en
tegelijkertijd uitwendig een zoo duidelijk kenbare architectonische afsluiting vormde,
dat men alle vrees voor het ledige gapende gat, die de Romaansche bouwmeesters
hadden gekend, opzij kon zetten. Niets verhinderde nu meer de vensters zoo groot
te maken als de constructie van het gebouw maar veroorloofde; het vensterraam
vormde
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een afsluiting van voldoende aesthetische werking om den gevel zijn ruimteafpalende
functie te doen behouden. De vensters groeien dan ook, niet zoozeer in aantal, gelijk
in de burgerlijke Gothiek, maar vooral in afmetingen, in tegenstelling met de Gothiek.
Aan vele gevels op de grachten en in de smalle straten der Hollandsche steden van
de achttiende eeuw nemen de vensters meer dan de helft in van het geveloppervlak;
het gemetseld muurwerk krimpt in, vormt slechts smalle penanten en lijsten om de
mateloos groote kozijnen. Sommige gevels bestaan vrijwel alleen uit vensters, uit
netwerken van helder witte glasroeden in iets donkerder getinte kozijnen. De
achttiende eeuw beteekent de triomf van het venster, een grandioos eindpunt in een
eeuwenlange ontwikkeling, De Gothiek had iets dergelijks bereikt, maar had óf het
venster versmolten met den steenen wand, gelijk in de kerkelijke architectuur, óf den
woonhuisgevel opgelost in een geperforeerd vlak en het aantal openingen zóó
verdeeld, dat de constructieve gevelmuur over alle vensters heen greep. De achttiende
eeuw vond een oplossing, die men fraaier en ‘sportiever’ kan noemen; zij erkende
het venster als een zelfstandigheid, die met den gemetselde muur samen den
gevelwand vormt. Het ideaal scheen bereikt, en men vraagt zich af, of er nog een
nieuwe ontwikkeling mogelijk zou zijn. Die vraag hopen wij in een volgend artikel
te beantwoorden.
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Een nieuwe loot aan een ouden stam
door Dr. W.F. Stutterheim
TOEN ik in Mei 1931 de bergen van het spreekwoordelijk geworden ‘last paradise’
in den avondnevel verloor en het dreunen van een schroef het levendige koor van
Balische stemmen had vervangen, was de vraag, die aan boord druk besproken en
door steeds weer anderen gesteld werd; ‘zal Bali weten te ontkomen aan den funesten
invloed van den dollar?’. Velerlei waren de antwoorden. Sommigen zagen een gevaar
voor heel het volk, dat in stede van de goden den Mammon zou gaan dienen. Anderen
beperkten het tot de kunst en verwachtten dat het massaprodukt de schoonheid van
het handwerk zou dooden, door in stede van de liefde voor het werkstuk de liefde
voor de waardeering in goud te stellen. Weer anderen verwachtten een ineenstorting
op groote schaal....
Ik behoorde tot de optimisten en betoogde dat, ook al weet de Baliër de voordeelen
van een ruime beurs te waardeeren, de ‘spiritus kapitalisticus’ hem voorloopig nog
vreemd genoeg zal blijven om hem in staat te stellen het Amerikaansche goud niet
als levensdoel, doch hoogstens als een meevaller te beschouwen, terwijl ik het leven
der Balische kunst sterk genoeg achtte om de aanvallen van Europeesche betweters
af te slaan en vreemde invloeden te verwerken.
Nu hebben dergelijke discussies natuurlijk slechts een zeer betrekkelijke waarde,
die voornamelijk daarin bestaat, dat men zijn eigen intuïtieve gevoelens uit het
onderbewustzijn naar het bewustzijn doet verhuizen. Het gevolg daarvan echter was
mijn voornemen om in Europa, waarheen ik op weg was, bij voorkomende
gelegenheid te getuigen van mijn vertrouwen in deze kracht der Balische kunst,
welke, doordat zij schuilt in de religieus-economische grondslagen der Balische
maatschappij, zóólang zal blijven bestaan als Bali's goden en hunne wetten alle
bewoners van het eiland binden (is r e l i g i o niet binding?) tot een volstrekte eenheid.
Ruimschoots is mij daartoe de gelegenheid gegeven, waarbij mij bleek dat de vraag
ook elders gesteld was en men over het algemeen geneigd scheen te zijn haar in
ontmoedigenden zin te beantwoorden.
Wat echter, indien dat geschieden zou, wat men mij voorspelde en waarvan het
voorspel bij mijn terugkeer reeds aan den gang was? Indien men systematisch zou
trachten Bali's goden uit hunne tempels te verdrijven? Daarbij geholpen door een
wetenschappelijk apparaat van aan Nederlandsche hoogescholen vergaarde kennis?
Iets, waartegenover ten slotte de in zulke zaken ongeschoolde Baliër niet
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veel anders dan een beroep op de Regeering kan stellen, in wier handen hij zijn wel
en wee geplaatst ziet.
Of, wat minder onmiddellijke gevolgen hebben moet, indien der Baliërs eigen
wensch om westersche scholing hun wereld zou doordringen van twijfel aan de
absolute juistheid hunner godsdienstige overtuiging of zelfs aan de juistheid daarvan
voor hun eigen door zeeën omsloten doch door zeevaarders betreden wereld?
Zou dan de Balische kunst de kracht bezitten om, beroofd van haar materiaal en
overtuiging, niettemin voort te gaan met het scheppen van dingen, die thans de
schoonheid als secundaire deugd bezitten, doch dan haar als eenige voorwaarde
gesteld zullen zien? Met andere woorden, als het geloof in de goden, hunne
geschiedenissen, hunne incarnaties op aarde in de talrijke vorsten, wier levens de
schier onuitputtelijke stof vormen voor den Balischen schilder en beeldhouwer, zal
zijn gestorven in de kille greep van westersch rationalisme en als de daemonen, die
de verbeelding der Baliërs bevolken en tot bescherming van zijn meest heilige
bouwsels worden uitgebeeld, zullen zijn geworden tot niets zeggende herinneringen,
zal dan de beitel van den oendagi of het penseel van den sangging nog instaat zijn
te scheppen?
Ook in de beantwoording van deze vraag was ik optimistisch. Ik kon namelijk
wijzen op die groep van niet tot de cultus-objecten behoorende, aan het dagelijksche
leven ontleende voorstellingen, welke grootendeels als note gaie dient te worden
opgevat en, te midden van den ernst der tempels, vaak genoeg getuigt van een sterk
gevoel voor gezonden humor. Deze soort van werken heeft daarenboven een
geschiedenis, bijkans even oud als die der officieele kunst en vindt op Java in de
tempelreliefs haar prototype onder de narren-scenes, die gedurig de gewijde
handelingen hunner Heeren parodieeren.
In paleis en erf, in huis en tempel kan men ze vinden: soms dienende als houder
voor een statie-kris, soms als steun voor een balkgestel, soms als louter
versiering-zonder-meer. Dan weer zijn het parodieën op priesters of andere al te
ernstige personen, die soms als hun Middeleeuwsche confraters elders, van binnen
niet altijd even sterk naar wierook en wijwater geuren als van buiten; dan weer spotten
zij met den artist of toonen zij den mensch zichzelf in zijn meest menschelijke
ondeugden. Somwijlen valt ook de Hollander als slachtoffer van den spotzin, hoewel
men daarmede toch wel wat voorzichtig is, aangezien de Hollander-in-Indië niet
overmatig veel gevoel voor humor heeft als die ten koste van zijn waardigheid zou
kunnen gaan.
Heel vaak zijn zij primitief, maar altijd raak en kostelijk.1)
Deze soort nu leek mij als voorbeschikt om eenmaal te kunnen uitbotten tot iets,
wat in staat zou zijn een onverhoopte leemte te vullen.
De groote vraag was het nu maar of in Bali hetzelfde proces zal kunnen plaats
hebben, dat in Europa geleid moet hebben tot het ontstaan van een

1) Zie voor dergelijke beelden C. L e k k e r k e r k e r in Ned. Indië Oud en Nieuw 1931: 195
vlg.
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wereldlijke beeldende kunst. Zal zich, evenals daar in vroeger eeuwen geschiedde,
ook hier de ensceneering weten los te maken van het traditioneele gegeven en van
het tweede plan naar het eerste kunnen verhuizen? Zal ook hier bij het langzaam
afsterven van de belangstelling in de gewijde onderwerpen een nieuwe belangstelling
ontstaan voor de wereld, waarin die geschiedenissen zich afspeelden?
De voorwaarden zijn er. Precies zooals in de Vlaamsche school de Christus zich
bewoog temidden van boeren en dorpers uit de vette beemden om Antwerpen en
precies zooals Maerlandts bijbelsche helden dachten en deden als ridders in ijzeren
harnassen, zoo bewegen zich de oud-Indische helden en goden temidden van
hedendaagsche Balische landbouwers en edelen. Zij zijn geheel genaturaliseerd en
hebben tot onderscheiding van de levenden niet veel meer dan eens de toga's der
bijbelsche figuren waren. Zij eten Balische spijzen, vermaken zich bij den Balischen
gamelan, verblijven in Balische huizen - hadden ook de gasten van het Heilig
Avondmaal niet vóór zich de Vlaamsche tinnen borden en het knappende Vlaamsche
brood, waren hun woningen niet in Gotischen stijl gebouwd?
Inderdaad, de overeenkomst tusschen de hedendaagsche Balische kunst en die
onzer Middeleeuwen is grooter dan men meenen zou en zeker grooter dan men op
het eerste gezicht, het Balische leven niet kennende, zou willen toegeven.
Welnu, geen klassicistische renaissance heeft op Bali deze Gotisch aandoende
innige verwantschap tusschen volk en helden-uit-het-verleden gecorrigeerd en
schoolmeesterachtig verbeterd. Daardoor zijn zij ook nog niet geworden tot beelden
uit een wassen poppenspel, tot niets zeggende antikiteiten of wezens van een andere,
onbegrepen wereld. Zij zijn nog kinderen van het volk, Balisch bloed stroomt in hun
aderen.
Mocht dus al het geloof in de juistheid van hunne idealen en normen wegvallen
en hetzij Ardjoena ter kerke gaan, hetzij geheel van het tooneel verdwijnen, de
omgeving, waarin zij leefden, zal niet behoeven te vervallen, daar zij eigen en niet
vreemd is.
Aldus waren mijn overwegingen.
Nauwelijks was ik na eenjarige afwezigheid op Bali teruggekeerd of daar bereikte
mij de tijding dat er iets hoogst merkwaardigs geschied was op het gebied der Balische
kunst. Een geheel nieuwe school van schilders en beeldhouwers zou zijn ontstaan
en hebben gebroken met al het oude, definitief den rug hebben toegekeerd aan al hun
Ardjoena's en Pandji's en Wisnoe's-op-Garoeda. Sommigen, die het overigens goed
met Bali en zijn kunst meenden, voorspelden mij haar ondergang en zagen teekenen,
die wezen op de ‘rijpheid der tijden’.
Zij troefden het nieuwe verschijnsel tegen mijn optimisme uit en schudden hunne
ervaren hoofden.
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Wat was er echter geschied?
In een der Zuid-Balische desa's, Mas geheeten, had een bekende houtsnijder
plotseling den in de oogen der touristen eenigen en eenig mogelijken traditioneelen
stijl verlaten en houten beeldjes gemaakt van groote technische perfectie doch
vreemde, onwerkelijke verhoudingen. Langgerekt, met gedegenereerd verfijnde
armen, vingers en halzen, overslanke lijven en vreemd extatische gelaten, in de
zonderlingste houdingen, zonder eenig contact met welke verhalen uit de Balische
verhalenschat ook. Een boogschutter, een drinker, een slaper, een hurker, een
schouwer, een vrouw-met-kind, kortom impressies, gevallen, schetsen. Sommige
van een expressie die aan de beste moderne sculpturen denken deed of die zelfs
overtrof; andere stuntelig en vreemd.
Tezelfder tijd verschenen, hoewel in geringer aantal, ook teekeningen en
schilderijen in een stijl, welke op het eerste gezicht zoo sterk verschilde van den
traditioneelen teekenstijl der Balische beschilderde doeken, dat men een algeheele
ommekeer in de Balische kunst mocht aannemen, welke zich spoedig zou doen gelden
ook op ander gebied, als bouwkunst en verwante kunsten.
Gelukkig was het mij spoedig mogelijk het juiste te vernemen, daar mijn weg mij
voerde naar de woning van Walter Spies, den op Bali levenden Duitschen kunstenaar.
En daar leerde ik de feiten kennen, die ik hier den lezer mededeelen wil.
Zooals sommigen uit buitenlandsche kunsttijdschriften zullen weten, heeft Spies, in
den oorlog Duitsch geïnterneerde in Rusland, zich na de revolutie gespoed naar het
land, waar hij dezelfde hem betooverende Middeleeuwsche sfeer vermoedde, welke
hem onder de Kirgiezen gedurende zijn gevangenschap ongeschikt had gemaakt voor
het eeuwig zorgende, hard en koud geworden Europa - naar Java. Doch zelfs daar
bleek de dreiging van het jagende Westen voor zijn naar de zelfgenoegzame
Middeleeuwen verlangenden geest te groot. De weg naar Bali lag open en was kort.
Gastvrij ontvangen door den toenmaligen Poenggawa van Oeboed, Tjokorda Gde
Raka Soekawati, voelde hij zijn kunstenaarsziel open bloeien door de warmte van
kinderlijk vertrouwen en het-leven-genieten, dat den Baliër van den gereserveerden,
bespiegelenden Javaan onderscheidt.
De sfeer van Bali leek hem een leven in de wereld van Hieronymus Bosch en de
Breugels te beloven - en hield die belofte. De goden zorgen voor de Baliërs en zorgden
ook voor hem, die hen zoo na staat.
Onmiddellijk ontstaat een innig contact met den Baliër, een elkaar begrijpen, dat
hen (en hem!) bij Europeanen niet vaak gewerd. Eerbied en liefde voor wat de Baliër
doet en denkt beïnvloeden zijn geest en versterken zijn verlangen naar het van
wonderen vervulde en door kinderlijk vertrouwen warme leven der Middeleeuwen;
zijn werk toont het.
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Het spreekt daarbij vanzelf dat dit contact het sterkste is tusschen kunstenaar en
kunstenaar en dat dáár eerst van een werkelijke wisselwerking gesproken kan worden.
De Baliër ziet tusschen de opvattingen van den vreemden kunstenaar en de zijne een
sterke verwantschap, doch in zijn techniek een ongekende mogelijkheid, die hij
probeeren wil. Omgekeerd gevoelt de schilder-gast dat hier de sleutel ligt tot de
wereld, welke hij wil ontsluiten - hij verzamelt en bestudeert de Balische werken
niet als curiosa, doch als andere uitingen van zijn eigen geest. Naast elkaar staan dan
de veelzijdig begaafde vreemdeling, beschikkend over een groote hoeveelheid
indrukken, in andere landen opgedaan, en de even begaafde Baliër, die echter slechts
dat ééne uitdrukkingsmiddel en die ééne mogelijkheid kent, welke zijn maatschappij
hem heeft geleerd. De wisselwerking is dus ongelijk in resultaat maar niet ongelijk
in diepte.
De vreemdeling laat den vrijen teugel aan die zijner kunstdroomen, welke hem
naar Bali dreven en voedt ze met Balisch leven. De Baliër ziet plotseling voor zijn
talent nieuwe technische mogelijkheden en ontlokt ze aan zijn kunstbroeder.
Doch, en dit is belangrijk, de een laat zich alleen dáár door den ander beinvloeden,
waar beider werk verwant is - een verwantschap, die, vergis ik mij niet tezeer, in de
Middeleeuwen wortelt. Van copieeren is geen sprake, al leert de een technische
trucjes van den ander; met het wezen van hun werk hebben deze niet veel te maken.
Vandaar dat geen der overige schilders zulk een invloed of liever wisselwerking
konden tot stand brengen, ook al zouden zij het bewust gewild hebben. Wat overigens,
voorzoover mij bekend, niet het geval was.
Nu komt het toeval in het spel.
Spies krijgt op een goeden dag een langwerpig stuk prachtig hout in handen, meer
plank dan blok. Hij brengt het naar een der houtsnijders te Badoeng en verzoekt hem
er twee figuren uit te willen snijden, wat hem wordt toegezegd. Maar, eenmaal zich
tot dat werk zettende, bekruipt den snijder tegenzin tegen het stukzagen van zulk een
prachtig stuk hout: hij bezint zich en snijdt er één figuur uit. Wel wordt die wat lang
en overslank, doch dat komt in de Balische kunst meer voor.1) Bij den opdrachtgever,
wiens eigen figuren
1) Het zal menigeen, die Bali bezocht en daar zorgvuldig rondkeek, opgevallen zijn, dat de
goden- en heldenbeelden, welke in Noord-Bali vervaardigd worden, tamelijk gerekt zijn en
overlange lijven en armen vertoonen. Bekende voorbeelden daarvan zijn de beelden van het
(thans afgebroken en naar het nieuw gestichte museum te Badoeng gebrachte) huisje van het
Touristenbureau te Singaradja. Van denzelfden stijl zijn de meeste der zich in het Koloniaal
Instituut te Amsterdam bevindende beelden, die niet als typisch voorbeeld voor den eigenlijken
zuid-Balischen stijl kunnen dienen. Voorts vindt men uiterst gerekte figuren in de
zoogenaamde t j i l i (uit lontarblad gesneden hoekige figuren met zeer lang onderlijf en
uiterst lange afhangende armen) welke voorkomen op schier elke l a m a k (meters lange
ongeveer 30 cm breede strook, gemaakt van lontarblad en voorzien van erop bevestigde, uit
hetzelfde materiaal gesneden figuren, welke men, door afwisselend geel-jong en groen-oud
blad te gebruiken, helder doet afsteken; zij worden aan de soms op meters hooge bamboes
geplaatste offerhuisjes naast de erfpoorten opgehangen bij gelegenheid o.a. van het
g a l o e n g a n -feest, Balisch nieuw-jaar.
Ten slotte wijs ik op de algemeen bij gehinduiseerde Indonesische volkeren voorkomende
voorliefde voor gerekte armen bij w a j a n g p o p p e n , terwijl de grillige en onwerkelijke
figuren, welke bij bepaalde m a n t r a ' s behooren (o.a. bij mantra's om onzichtbaar ergens
binnen te dringen of dit bij anderen tegen te gaan) en welke zoowel geteekend als in hout
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bij wijlen ongeproportioneerd gerekt zijn, vindt het product meer enthousiasme dan
waarop de snijder had durven hopen.
Intusschen komt een collega-snijder en ziet het Badoengsche product, waarover
hij even enthousiast wordt als de bezitter, doch hij neemt zich voor het beter te doen,
gaat naar huis en produceert een product dat nòg verder afstaat van het traditioneele
en waar de overmatige slankheid opzettelijk en een stijleigenaardigheid is.1) Zelf van
een assyrisch profiel en een egyptische tengerheid zijnde legt hij, als zoovelen zijner
kunstbroeders ook buiten Bali, zijn eigen verschijning in dit stuk werk.
Spies' huis is nooit leeg en de gaande gast vindt er steeds een komende te begroeten
- de gerekte figuur wordt besproken en vergeleken met moderne beeldhouwwerken;
men verbaast zich, men bewondert en verzoekt ten slotte den maker om meer.
Verschillende onderwerpen uit het dagelijksche leven geven hem een ruime keuze
en bezorgen hem tevens meer opdrachten dan hij af kan. Anderen kijken hem de
kunst af, sommigen met succes, sommigen met net voldoende gevolg om de touristen
deel te laten hebben in dit proces. Buitenstaanders zien echter verschrikt op; is dat
Bali? ‘Neen,’ zegt de een, ‘dat is infame naäperij, vervalsching, niet levensvatbaar
copieeren.’ ‘Van wien dan?’ zegt de ander. ‘Op Bali leven geen Europeesche
beeldhouwers die zoo iets maken en de Baliërs lezen nog geen Elsevier of Studio.
Integendeel, dit is echt, onvervalscht Balisch, een renaissance.’
Een strijd begint en intusschen produceeren de Balische snijders tientallen van
stukken, goede en slechte, maar alle echt-Balisch van onderwerp.
Doch het blijft niet hierbij.
Ook op het gebied der teekenkunst geschiedde iets geheel nieuws. De schilder
Bonnet, evenals Spies op Bali woonachtig, ontdekte in de desa Tampak Siring een
teekening, aan den wand hangende en ditmaal niet op traditioneele wijze op doek,
doch op papier geteekend. Daarenboven was ook het voorgestelde niet traditioneel
behandeld.
In Oeboed teruggekomen probeerden hij en Spies wat de teekenaars uit hun
omgeving op dit gebied presteeren konden en dit was gemakkelijk genoeg, daar beide
schilders uiteraard reeds lang in contact met hun Balische vakgenooten stonden. Het
resultaat overtrof de verwachting en spoedig volgde de eene opdracht de andere,
waarbij echter, in tegenstelling tot de snijwerkstukken, van een meer directen invloed
gesproken moet worden.

uitgesneden worden, sommige even wonderlijke en nachtmerrieachtige scheppingen van den
nieuwen stijl kunnen verklaren.
1) Dit is de bekende Ida Bagoes Ktoet uit de desa Mas, brahmaan, aarts-artist, danser, snijder,
teekenaar en wat niet al.
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Met name de al of niet met succes ondernomen poging tot het aanbrengen van
perspectief, ongebruikelijk in de traditioneele teekeningen en door superpositie
vervangen, zooals bij de oude Egyptenaren het geval was, verschafte aan dit nieuwe
werk een geheel eigen en van de gebruikelijke Balische teekeningen sterk afwijkend
karakter. De onderwerpen waren al evenmin traditioneel, hoewel ook op teekengebied
het behandelen van een ‘vrij onderwerp’, zij het dan ook ter opluistering van een
traditioneele scene, niet ongebruikelijk was. En zoo ontstonden de meest verschillende
stukken: een zonsverduistering, een jachtscene, een brok natuur, dorpsleven,
illustraties van bekende verhalen. De een liet zich meer door het werk van den
opdrachtgever beinvloeden dan de ander - soms is het alsof men Spies' werk zelf
ziet, soms echter lijkt het er niets op en ontwikkelt zich een geheel individueele stijl,
Balisch nog slechts door het onderwerp. Duidelijk treedt naar voren de echt-Balische
liefde voor detailwerk, voor minutieuze weergave van boomen, bloemen, dieren, tot
de kleinste toe. Onmiskenbaar wordt men herinnerd aan het reliefwerk van Prambanan
op Java, waar diezelfde liefde voor naturalistische trekjes treft, welke bij de goede
Middeleeuwers met de strakheid van Heiligen afwisselt. Soms is het een kikvorsch,
die door een slang wordt gegrepen, soms een zich krabbende hond, een snuffelend
varken of een jengelend kind. Maar zeer vaak ziet men in deze teekeningen dat
typisch Oost-Javaansche, dat de bekoring uitmaakt van zoovele der tempelreliefs
van Oost-Java, mogen zij ook al somwijlen van een gebrekkige technische vaardigheid
getuigen. En dat voornamelijk gelegen is in de rhythmische behandeling van het
natuurbeeld. Diezelfde rhythmische styleering der boom- en rotsgroepen, welke wij
b.v. aan reliefs van de tjandi Soerawana (Paree) als een allervoornaamste oorzaak
van hunne bekoring kunnen aanmerken, duikt ook hier weder op en geeft aan enkele
der teekeningen het karakter van voorschetsen van Oostjavaansche tempelreliefs.
Nu is het wel waar, dat in Spies' werk een dergelijke neiging gevonden wordt om
het geheel door een rhythmische behandeling der boomgroepen en bladrozetten te
binden, doch het is eer aan te nemen dat zich deze neiging op Java en Bali heeft
versterkt, dan dat de Baliër haar van hem zou hebben overgenomen. Wij zagen reeds,
dat zijn geest rijp was voor den geest der Middeleeuwen, zooals die op Java en Bali
nog leeft; daarvan getuigen zijn werken uit den Russischen tijd.
In dit laatste ligt dan ook een vingerwijzing hoe wij deze wisselwerking hebben
op te vatten. En te verdedigen.
Niet kan men hier spreken van een verdringing van het oude door het naäpen van
iets geheel anders en vreemds - diezelfde snijders en teekenaars scheppen nog heden
ten dage het grootste genoegen in een voorstelling op de oude traditioneele wijze,
welke zij door hun nieuw opgedane ervaring verrijken. Evenmin mag men spreken
van het onstaan van een grillig natuur-
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wonder, dat als een wonderkind gedoemd is spoedig aan uitputting te overlijden.
Maar men dient dit geheele proces te beschouwen als een verjongingspoging der
Balische kunst, ontstaan doordat enkele harer gezellen door kennismaking met de
aan haar verwante, van de Middeleeuwen droomende kunst van een vreemde
plotseling nieuwe mogelijkheden voor zich zagen, die zij probeerden, afwogen en
ten slotte gedeeltelijk aannamen.
Kortom een nieuwe loot aan een ouden stam.
En daarmede komt de vraag ons op de lippen: zal deze poging slagen? Een definitief
antwoord is op deze vraag uiteraard niet te geven, doch dat neemt niet weg dat wij
de mogelijkheden kunnen nagaan, die zich voordoen. En dan valt al dadelijk te
constateeren dat de nieuwe beeldhouwstijl veel minder kans heeft dan de nieuwe
richting in de teekenkunst. Het is typeerend dat ik nog onlangs, bijna twee jaar nadat
deze nieuwe richting baan brak, van een der Regenten moest vernemen dat hem zulk
beeldhouwwerk onbekend was. Wel had hij bij touristen wel eens iets dergelijks
gezien, doch hij had dat werk niet als Balisch gerealiseerd. Naar het mij voorkomt
is de populariteit van de ernstig bedoelde, gerekte, ietwat overdreven houten figuren,
welke ons aan werk van moderne meesters doen denken, bij de gewone Baliërs
gering, zoo niet afwezig. Men is geneigd ze als een grap te beschouwen, een grap,
thuishoorend binnen het kader van de mismaakte en dus in het Balische oog grappige
figuren van het wajangspel. Men lacht er wel om zooals men om een bochel lacht.
Ware het dan ook niet, dat de tourist bij het zien van deze producten maar al te gretig
zijn beurs trekt, dan zouden wij het zeker niet hebben beleefd, dat in de desa Mas
reeds niet minder dan drie bordjes aan den weg getimmerd zijn, waarop de drie beste
snijders hun producten in onvervalscht touristen-Maleisch aankondigen.
Anders is het echter, waar deze figuren binnen het kader vallen van de op Bali zoo
gewilde gechargeerde voorstellingen - daar is de belangstelling grooter en, al zullen
de Baliërs de drempels dier snijders nog niet platloopen, toch zal hier de invloed op
de door hen bestelde en gebruikte beelden groot zijn.
Geheel anders echter is het met de teekeningen.
Daarvoor bestaat werkelijke en zelfs groote belangstelling. Hier toch heeft men
reeds vrij spoedig ook de oude verhalenstof in het nieuw gewaad gestoken. Hier zien
wij de goden en helden, zelf nog vrijwel traditioneel uitgebeeld, zich niet langer
bewegen temidden van even traditioneele als voor den vreemdeling moeilijk te lezen
landschappen, terwijl voor het ongeoefend oog onherkenbare zaken door de lucht
zweven, doch hier bevinden zij zich thans in een naturalistisch uitgebeelde Balische
wereld, niet slechts voor den Baliër, doch ook voor den vreemdeling als zoodanig
herkenbaar. Het lijdt geen twijfel of deze opvatting zal zich ook daar weten te
handhaven, waar de teeke-
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naars in opdracht van Baliërs zelf werken en aldus zal van een reëelen invloed kunnen
worden gesproken. Bewijzen daarvoor zijn er reeds te vinden.
Het grootste voordeel wordt echter opgeleverd door de natuurlijke correctie, welke
deze werkwijze aanbrengt op de door Gouvernementsscholen aan Balische kinderen
geleerde teekenmethoden, welke niet alleen in werkwijze, doch in de keuze der
voorwerpen voorloopig nog geheel Europeesch is en geen verband vertoont met
Balische opvattingen. Zulke leerlingen, geleerd hoe men emmers, bezems en andere
‘stillevens’ op bedriegelijke wijze nabootsen kan, zullen deze kennis kunnen toepassen
ten bate van de landskunst; het contact tusschen westersch en oostersch teekenen
zou op deze wijze kunnen worden gelegd. Dat dit een niet te onderschatten voordeel
van den nieuwen stijl zou kunnen zijn, behoeft nauwelijks betoog en ik hoop van
harte dat zij, die voor het teekenonderwijs aan de Balische kinderen verantwoordelijk
zijn, deze nieuwe loot aan den ouden stam zullen weten te schatten en tot nut voor
de Balische volkskunst zullen weten aan te wenden. Immers, men moet wel doof
zijn voor de lessen der historie en blind voor hetgeen overal ter wereld geschiedt,
als men wil gelooven dat Bali ook met de meest zorgvuldige bescherming door de
Regeering zal kunnen ontsnappen aan de natuurwet van de verbreiding van
cultuur-invloeden. Toen de expeditietroepen gedurende de vorige en in den aanvang
van onze eeuw de zelfstandigheid en geslotenheid van Bali opeischten voor het
politiek belang van Nederland en toen door de instelling van een Europeesch bestuur
westersche ideëen van boven af aan bestuurders en volk werden opgelegd, toen begon
voor dat eiland een periode van steeds intensiever kennismaking met de gedeeltelijk
schijnbare, gedeeltelijk werkelijke voordeelen van den modernen tijd boven de
Middeleeuwen. Deze al of niet vermeende voordeelen oefenen een magische
aantrekkingskracht uit op een volk, dat zijn inkomen door een doelmatige
‘verwestersching’ in enkele gevallen ziet vertienvoudigd en uiteraard niet beseft, dat
zulks dan ook maar in enkele gevallen mogelijk is. En daar het ‘diploma’ de
tooversleutel is tot die wereld van luxe, aanzien en eer, vraagt het om scholen - geen
scholen, die den leerling opleiden tot een bruikbaar lid van zijn eigen maatschappij,
doch scholen, die hem voorbereiden voor die andere, westersche maatschappij. Dat
hij daarbij, door het concentreeren van zijn aandacht op de verwestersching van zijn
spreken, handelen en denken, zijn eigen omgeving zal vergeten, of erger, leeren
minachten, dat hoopt en verwacht men niet; men constateert het pas als het te laat
is.
Hier nu ligt een taak voor de overheid. Zij zorge dat de banden met de eigen
maatschappij niet geheel verbroken worden, ook al uit politiek belang. En wat voor
het leven geldt, geldt evenzeer voor de kunst. Ook daar zorge zij, dat hare dienaren
niet voorgaan in een volslagen ontworteling van de aan hun hoede toevertrouwde
jeugd, dat zij niet afkeer en minachting, doch eer-
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bied en liefde voor het eigene kweeken en het niet leeren zien als iets, dat dient te
worden weggeworpen om iets vreemds en oneigens aan te nemen (wat een karikatuur
wordt), doch als iets, dat goed en degelijk genoeg is om door assimilatie naar het
nieuwe toe te groeien en dit, waar dat noodig is, naar eigen behoefte te verbeteren.
En het is het gebied van de kunst, waar dit op voorbeeldige wijze kan geschieden,
mits men afziet van de verwachting dat datgene, wat voor Hollandsche knapen op
Hollandsche scholen in Holland is uitgedacht ook noodzakelijk goed en juist moet
wezen voor de Balische jeugd. Moge de nieuwe stijl dit bewerken!
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Brieven op zee
door J. Slauerhoff
Gelezen worden ze ontelbre malen,
Al was de inhoud haast vooruit geweten
Van 't zelfde levensstof in alle talen;
En op den duur tot op het woord versleten;
Toch weer ontvouwd: na 't eenzaam avondeten
Des nachts op wacht, te kooi en na 't verhalen:
Voor hen die zooveel eenzaamheid verbeten
Is uit die letters leeftocht nog te halen.
Tusschen lieve en liefhebbende steeds staat er
Van kroost, huis, dorp en eiland weer 't alleen
Bij trouw, geboorte en dood gevarieerd relaas.
Na tal van reizen is het of een waas
't Bekende aan land omhult, men is alleen,
En hoort bij 't schip en houdt het met het water.
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Pianoles
door Johan de Molenaar
Voor Hans
Een kind met lange blonde haren
aan de piano: vlijtig staren
de groote oogen naar het schrift
der notenbalken: melodieën
die in de jonge ziel gegrift
blijven, de heldre harmonieën
waarvan zij 't zingen zal bewaren
haar heele leven, al de jaren
die komen zullen, al de uren
van pijn die ze eens krijgt te verduren. Een meisje dat een stuk van Bach
studeeren moet. - Wie kan verklaren
wat wel het wonder wezen mag
dat zich in klanken liet bewaren,
een kleine reeks van toonfiguren,
waar 't kind verrukt naar zit te turen....?

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

403

Verlies van een kameraad
door Jo Otten
OP het strand lig ik in de warme zon. Voor mij golft de zee en boven mijn hoofd
drijven witte wolken in een blauwe lucht. Een lichte bries strijkt langs de kust en
schenkt een aangename verfrissching aan de lichamen die in de zonnestralen worden
gestoofd. Ik kijk naar het grijs-blauwe water waarop de zon haar licht doet spelen,
naar de stoomboot die boven den horizon een evenwijdig lint van rook trekt en naar
de bevallige vormen van enkele zonnebadende strandnymphen, wier kleurige, diep
uitgesneden badpakken groote driehoeken en halvemanen van gebruind vleesch
vertoonen. Vroolijk waaien vlaggen en wimpels op witte tenten, vroolijk spelen
kinderen met groote kleurige ballen, terwijl sierlijke vogels de lucht doorkruisen...
Het kan mij allemaal niet schelen, ik heb geen kracht meer om op te staan, ik ben
moe, eindeloos moe. Vroeger zou ik mij gevoeld hebben als een god, zou ik genoten
hebben van den heerlijken dag, van den aanblik van die lieve zachte lichamen, zou
ik mij bliksemsnel hebben ontkleed en de zee zijn ingerend. Nu lig ik hier aangekleed,
tot niets meer in staat, een stuk apathische, detoneerende materie. Het leven is voor
mij volkomen zonder inhoud; nu ik mijn kameraad moet missen is alles zonder
waarde.
Het is reeds bijna een jaar geleden dat ik haar verloor, dat zij begraven werd op
het kerkhof van het bloemendorp Ospedaletti, ginds aan de Italiaansche Riviera,
dicht bij San Remo. Wij waren met onze kleine auto dwars door de Po-vlakte naar
Genua gereden en wilden van daar langs de kust naar Frankrijk. Niet ver van de
kleine luxe-plaats Ospedaletti, ons slechts van naam bekend, kregen wij een ernstige
panne, die ons noodzaakte naar een reparateur te zoeken. Mijn kameraad trok erop
uit en ik wachtte met de auto langs den weg. Het duurde lang voor zij terug was; dat
kwam omdat zij in het dorp niet zoo spoedig iemand had kunnen vinden. Tenslotte
was zij op het idee gekomen hulp te vragen in een van de groote hotels dichtbij het
Casino. Dat hotel bezat een eigen reparateur, die terstond was meegekomen. Met
een bedenkelijk gezicht keek hij den motor na en gaf ons den raad voorloopig maar
naar het hotel te gaan omdat de reparatie zeker eenige uren zou duren; hij zelf zou
met de auto nakomen. Wij volgden zijn raad op en liepen over de, door hooge palmen
overschaduwde promenade naar een groot, wit gebouw, dat geheel in het groen
verborgen lag. Dat groen waren de boomen en planten van den uitgestrekten voortuin,
waaruit ons een weldoende bloemenlucht tegemoet kwam. Het was een geur van
anjelieren, van mimosa, jasmijnen en van andere, onbekende bloemen. Om ons heen
stonden dadelpalmen, groeiden wonderlijke cactussen en
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agaven temidden van kleurige bloembedden. Een zachte, warme wind kwam
aanwaaien van den zeekant en klom de groene heuvels op waartegen Ospedaletti is
gebouwd. Wij hoorden het zachte ruischen van de zee en opeens voelden wij dat wij
beiden moe waren, moe van het zwerven door Europa, moe van de groote steden,
moe van de velden en bosschen, moe van landen zonder zee. We keken elkander één
oogenblik aan en toen wisten we dat we voorloopig in Ospedaletti zouden blijven.
Men gaf ons een groote kamer aan den voorkant van het hotel, een kamer met een
balcon waarvandaan wij over de palmen heen konden uitzien op zee. Rechts van ons
lag het kleine, in Monte Carlo-stijl gebouwde Casino, waaraan weer andere hotels
grensden. Meer naar beneden stonden de huizen van de weinige dorpsbewoners.
Bijna geheel Ospedaletti, weggezonken in een tuin van groen, kon van ons balcon
uit worden overzien. Verrukt stonden wij, tegen elkander aan geleund, te kijken naar
de door den wind heen en weerbewogen groene oppervlakte aan onze voeten en
waren verheugd dat het toeval ons hierheen had gebracht.
Het hotel, waarin wij waren terecht gekomen, was luxueus en immens. De gangen
waren zalen, waarin bals konden worden gehouden, de hall was zóó groot en hoog
dat de reusachtige clubfauteuils waarin men neerzonk klein en nietig leken, maar het
meest imposante was wel de eetzaal, wier afmetingen slechts met tientallen meters
konden worden aangegeven. Aan de zoldering hingen kristallen lusters van zulk een
indrukwekkende grootte dat de nietige menschen die eronder hun spijzen nuttigden
volkomen recht hadden zich voor te stellen ieder oogenblik door die glasmassa te
worden verpletterd.
Toen wij dien avond voor het eerst die immense eetzaal binnentraden en door een
keurigen, vriendelijk-dikken maître d'hôtel, regelrecht uit een van Couperus' boeken
weggeloopen, naar een tafeltje werden geleid voelden wij ons sterk bevangen door
de weldoende stilte, waardoor het hotel ons van het eerste oogenblik af was bevallen.
Onder het genieten van het zeer exquize menu hadden wij gelegenheid onze
medegasten nader op te nemen en te constateeren dat het grootste gedeelte er van
wederom bestond uit dat beruchte contingent bejaarde Engelsche juffers die zich aan
de Riviera hebben genesteld. Meer dan elders ontmoet men daar die uitgedroogde
sexelooze wezens, meer insect dan mensch. Tegen etenstijd tuigen die poppen zich
op en verschijnen met juweelen op de vlakke borst en armbanden aan de droge
spilarmen. Onder de kristallen lusters zaten de Engelsche misses, aan tafeltjes van
twee of drie, te eten. Eén ervan, een menschelijk wrak, dat op een stokje geleund
zichzelf binnenloodste, droeg op het reeds geheel witte haar een helm van kleurige
juweelen, die als een tweede hersenpan het hoofd hermetisch afsloot. Wij waren
eigenlijk de eenige jonge menschen in die plechtige, zeer plechtige eetzaal, want het
overige gedeelte
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der gasten bevond zich ook reeds in min of meer verstijfden toestand. Wij werden
bediend door onberispelijk gedrilde kellners, die zich zonder één overbodig geluid
door de zaal bewogen. Buiten werd de wereld geteisterd door een crisis van tot nu
toe ongekende hevigheid en omvang, buiten werd gevochten om brood en misten
millioenen menschen het allernoodigste, maar hier was de strijd om het bestaan
uitgeschakeld, hier schitterden onnutte, kostbare edelsteenen op wezens die zich nog
slechts automatisch bewogen en ook automatisch werden bediend. Buiten groeiden
weelderige bloemen en planten, schoten nieuwe loten omhoog, maar hier binnen,
onder de lusters en tusschen de groote spiegels aan de wanden lag het leven stijf en
doodsch, niet meer op te wekken. Toch glimlachten mijn kameraad en ik tevreden
tegen elkaar, omdat wij beseften dat wij in het hotel geheel alleen zouden zijn en
samen ongestoord zouden kunnen uitrusten van onze zwerftochten.
Ospedaletti, het warmste punt der Italiaansche Riviera, ligt aan een kleine baai.
Het eigenlijke dorp, welks inwoners grootendeels leven van den vreemdeling en van
de bloementeelt is direct aan die baai gebouwd. Op de heuvels, aan wier voet de
groote hotels liggen, groeien de anjelieren en margarieten die in speciale verpakking
naar alle landen van Europa worden gezonden. De bloemencultuur is de trots van
heel Ospedaletti, dat overvloeit van zijn geurende voortbrengselen. Op de promenade
verkoopen jongens en meisjes de bloemen voor ridicule prijzen; voor één Lire heeft
men reeds een bouquet van vijftig weelderige, bedwelmende anjelieren. Voor mijn
kameraad in het bijzonder was het een steeds wederkeerende vreugde zulke bossen
anjelieren te koopen. In onze slaapkamer stond er altijd een op het nachttafeltje en
als ik 's avonds tegen haar naakte lichaam aankroop, mengde zich de geur van haar
vleesch met de zware uitwaseming der anjers.
Het waren heerlijke, onvergetelijke dagen, die wij in dat bloemendorp doorbrachten.
Wij wandelden over de groene heuvels, langs de bloemenvelden en tuinen, over de
promenade, op het strand dat rotsig was en met steenen bedekt. Zeer vaak zaten wij
te lezen in den tuin van het kleine Casino, een waar paradijs. Die tuin werd sinds de
sluiting van het etablissement weinig meer bezocht en daarom voelden wij ons weldra
thuis tusschen de bloemen en de planten. Het is moeilijk een beschrijving van dien
tuin te geven; op een betrekkelijk kleine oppervlakte waren honderden bloem- en
plantensoorten dooreengegroeid en saamgestrengeld. De meeste bloemen kenden
wij niet en het was ook onnoodig haar namen te weten. Wij lieten ons maar drijven
in haar zachte geuren, een goede rustplaats voor twee menschen die duizenden en
duizenden kilometers achter den rug hadden. Zelden verzuimden wij na een bezoek
aan den tuin nog even een kijkje te nemen in het Casino zelf, waarvan altijd enkele
deuren niet gesloten waren. Ineens stond je dan in een voorbije wereld: de zalen
waaraan vroeger smo-
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king en avondjapon fleur en leven hadden verleend, had men geheel intact gelaten.
In de kleine concertzaal waren de stoelen nog in rijen gerangschikt alsof ieder
oogenblik de voorstelling kon beginnen. In de speelzaal stond de groene tafel met
de roulette erop nog in het midden van het vochtige parket. Aan de wanden had men
de gobelins laten hangen en in een hoek stond een tafeltje met champagneglazen,
gereed om te worden volgeschonken. Maar niemand zou meer sprankelend vocht in
hun kelken gieten, geen roode vrouwenlippen zouden zich om hun smalle randen
klemmen, geen glanzende oogen zouden elkander meer ontmoeten boven de kleine,
glinsterende, glazen kraters. Een dikke laag stof had zich op die glazen genesteld,
terwijl het eveneens droevig was om te zien hoe de gobelins door vocht waren
aangevreten en de parketvloer, waarover eens sierlijke beenen zich hadden bewogen,
opbolde onder een groene laag schimmel. Ja, de roulette stond nog op de groene
tafel, maar haar kostbaar hout vertoonde groote barsten, spleten midden door de
nummers heen en geen croupier zou zich hebben verwaardigd in een dergelijk
aftandsch instrument het ivoren balletje te doen rondsuizen. Eens klopten harten om
die nu zoo stoffige groene tafel, eens hanteerden smalle handen gekleurde fiches,
eens waren oogen vol hebzucht en angst gericht op het duivelsche, fascineerende
spel. Onder poeder en rouge stroomde het bloed sneller en sneller. Handen beefden,
lippen werden stukgebeten, oogen werden groot van angst en verwachting... Nu is
dat alles voorbij, schimmel en motten vreten aan de casino's van Italië, die als leege
nuttelooze doozen op Mussolini's bevel uit het leven werden weggeschoven.
Het was einde Maart en reeds midden in de lente toen wij ons voor het eerst in het
blauwgroene, nog koude water van de baai waagden. Heerlijk was het het heldere
water te doorklieven, maar zeer moest worden opgepast voor de somtijds metergroote
steenen, die op den bodem van de zee lagen. In het bijzonder moest ik acht slaan op
mijn kameraad die altijd iets te roekeloos zwom. Als een zeemeermin schoot haar
slanke lichaam door het water en daarom bleef ik maar zoo dicht mogelijk bij haar;
omdat ik niet wilde dat zij zich aan de steenen en rotsblokken zou bezeeren. Na het
bad lagen wij te zonnebaden op het strand, dat maar smal was en weinig comfortabel.
Blij waren wij dan ook toen ik op een morgen van ons balcon uit, op ongeveer twee
kilometer afstand van Ospedaletti, een stillen, afgelegen inham ontdekte, waarvan
het strand breed en verlaten leek. Dat strand, omzoomd door een klein, dicht woud
van palmen lag beneden den grooten weg en daarom hoopten wij, vandaar afdalend,
de zee te kunnen bereiken. Inderdaad bleek dat mogelijk: een smal, kronkelend pad
voerde naar beneden en op het kleine, breede, door de zon gestoofde strand kleedden
wij ons, door de palmen aan ieders gezicht onttrokken, uit. De zee was op dat punt
zonder groote steenen en zonder rotsblokken, terwijl de kleine
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kiezels op het strand rond en gevaarloos bleken. Niemand was in den omtrek te zien,
het leek of voor ons alleen die strook land was gereserveerd en daarom gingen wij
er, indien het weer het eenigszins toeliet, zooveel mogelijk heen. Als goden voelden
wij ons op ons eigen strand, waar het leven zoo gemakkelijk en eenvoudig was. Zee,
zon en water... met naast en om mij het slanke, teedere lichaam van mijn kameraad...
Wat had ik op aarde meer kunnen wenschen? Ik heb u mijn kameraad, mijn eenig
en dierbaarst bezit, nog niet beschreven en nooit zal ik het kunnen doen. Noch aan
haar uiterlijk, noch aan haar innerlijk zal ik ooit recht kunnen laten wedervaren. Alle
woorden, die ik zou kunnen gebruiken, lijken mij zeer onvoldoende, zeer beneden
de werkelijkheid. Laat ik dan slechts zeggen dat zij slank was en blond, een ranke
bloem van vleesch, een stuk lieflijke natuur en toch bijna een illusie. Haar
donkerblauwe oogen die zich iederen dag honderd, neen duizend en duizend keeren,
in de mijne spiegelden waren lief en vastberaden. Vastberaden was ook haar mond,
doch dat toch niet alleen. Die mond kon zich ontplooien tot een vroolijken, helderen
glimlach, maar ook vervormen tot de zinnelijke, perverse welving, waaraan haar
oogen zich spoedig wisten aan te passen. Haar roode lippen, die ik ontelbare malen
stuk heb willen bijten, waren voor anderen strak en ongenaakbaar; voor mij echter
altijd zacht, warm en teeder. Sterk was mijn kameraad, sterk en teeder waren haar
smalle handen, die zoo behendig onze auto konden besturen. Sterk en teeder waren
haar borsten, haar buik, haar stem, haar houding. Sterk en teeder was haar heele
wezen, doortrokken van een vergeestelijkte zinnelijkheid. Zij was de liefste, teederste
en trouwste vrouw, die ik in mijn leven heb gekend. Aan anderen zal zij zeker dikwijls
weinig lief, ongenaakbaar en afgemeten hebben geleken, maar dat hoorde zoo bij
het eenheidsfront dat wij in de wereld vormden. Het leven hier beneden is zoo
moeilijk, zoo uiterst moeilijk; een mensch alleen kan het niet verdragen. Daarom
vormden wij samen een vesting tegen de menschen die wij beiden te goed kenden
om veel van hen te verwachten, een bolwerk tegen het groote Niets dat achter alle
dingen van deze wereld staat. Niet dat wij ons moedwillig afsloten van het leven;
onze oogen bleven open en onze hand tot hulp bereid. Maar er waren weinigen, zeer
weinigen die onze hulp verdienden en de anderen kenden wij niet. Wij hadden ook
vrienden, zeer goede zelfs, wij hadden genegenheden die beantwoordden aan bepaalde
zijden van ons wezen, maar eenmaal moet men in het leven kiezen en wij hadden
elkander gekozen. Slechts in elkanders oog, hand en hart vonden wij het durende
houvast dat noodig is om het bestaan te dragen. Alleen wat samen wordt gevoeld en
gedragen geeft steun in het leven. Zoo waren wij stengels van éénzelfde plant,
samengegroeid tot een gemeenschap die voor ons het hoogste goed op aarde was.
Eén enkel woord, een snelle blik, een trekken van den mond, één enkel gebaar en
wij begrepen elkander. Nooit is zij mij
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ontrouw geweest, niet met haar lichaam, niet met haar oog, noch door een woord.
Al waren wij ook kilometers van elkaar verwijderd, toch waren wij samen en altijd
stonden wij voor elkander pal. Het kan pretentie lijken wanneer ik zeg dat onze
verhouding verre boven die van anderen stond, maar dat is toch niet meer dan de
waarheid. Wat de meeste menschen ‘liefde’ noemen is zoo oneindig weinig, zoo
armzalig, zoo oneindig laf en zonder waarde. Men zegt van elkander te houden, maar
het is allemaal niets. Het is niet noodig om elkaar ontrouw te zijn met het lichaam:
op duizend andere wijzen, in duizend kleine dingen kan ieder afbreuk doen aan den
ander. Solidariteit tusschen man en vrouw vindt men in dit leven uiterst zelden en
daarom was ik zoo blij dat ik háár had gevonden, haar die mij in de zeven jaren van
ons samenzijn nooit één moment in den steek heeft gelaten. Wij waren solidair en
vereend tot in de kleinste nietigheden, tot in het schijnbaar onbelangrijke toe. Maar
onbelangrijk was niets dat een van ons of beiden betrof. Alles heeft mijn kameraad
voor mij gedaan, al mijn ontberingen heeft zij meegemaakt. Nu slapen wij wel in
luxe-bedden, maar ik weet dat slechts één woord van mij noodig zou zijn om haar
te doen terugkeeren naar die arme, koude kamer met de twee smalle ijzeren bedden,
ginds in Charkof, waar ik als specialist drie jaren heb gewerkt. Zij zou mij hebben
gevolgd naar alle punten van de aarde, zij zou zich voor mij hebben doodgewerkt
indien ik arm en ziek zou zijn geworden. Toch was haar houding vrij van alle
slaafschheid en zoo was ook de mijne. Wij hadden alleen alles voor elkander over
en waren saamgegroeid tot een eenheid, die niet was te breken. Daarom is het mij
zoo moeilijk van haar te spreken als van een ander wezen; wij leefden en ademden
als deelen van hetzelfde lichaam.
De lente bloeide aan de Riviera, de bloemen geurden langs de wegen en op de
heuvels. Blad en bloemkelk werden bewogen door de zachte winden die uit zee
kwamen overwaaien. Het was heerlijk te leven aan die weelderige kust, bespoeld
door het blauwgroene water. 's Nachts zaten mijn kameraad en ik vaak op het balcon
van onze kamer en voelden ons zeer vertrouwd met de donkere palmenwereld om
ons heen en aan onze voeten. Meer dan ooit waren wij er ons in zulke uren van bewust
dat wij bij elkander hoorden; de stilte van den nacht is gunstig voor het beste in den
mensch. Wij overdachten wat wij samen hadden meegemaakt en dan glimlachten
wij, begrijpend en gelukkig. Nooit zal ik de avonden en nachten vergeten, dat wij
zaten onder de sterrenlucht, dat het witte maanlicht mijn kameraad ontdooide tot het
zachte, lieflijke wezen, dat slechts ik gekend heb. Ik nam dan vaak haar handen in
de mijne, wij keken in elkanders oogen en wij waren weer verzoend met de wereld
omdat wij elkander bezaten. Had ik toen maar geweten dat ik haar zoo spoedig moest
verliezen, dan zou mijn blik geen oogenblik geweken zijn van haar oogen, dan zou
ik voor haar geknield hebben om haar vergiffenis te vragen voor alles wat ik haar in
al die
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jaren heb misdaan. Zij zou het niet begrepen hebben, want in háár oogen ben ik nooit
te kort geschoten, maar toch had ik het willen doen... Ik ben vaak egoïstisch geweest,
ik heb haar dikwijls laten lijden, ik heb enkele keeren tranen in haar donkerblauwe
oogen gezien. Ik zou haar veel hebben willen zeggen, ik zou mijn tekortkomingen
hebben willen uitleggen maar zeker zou zij mij terstond den mond hebben gesnoerd:
‘Tais-toi, mon amour...’
Het was op een helderblauwen, goddelijken dag, dat wij in onzen two-seater den
kleinen berg, waarop Col di Rodi ligt, opreden. Wij hadden veel gehoord van dat
oude riddernest, machtig in de middeleeuwen, nu nog slechts een historische
herinnering. Het was niet makkelijk er te komen, want de weg was steil en
spiraalvormig, zoodat mijn kameraad, die achter het stuurwiel zat, zich meer moest
inspannen dan gewoonlijk. Doch reeds op nauwelijks honderd meter hoogte werden
wij ruimschoots beloond voor onze moeite. Een heerlijk vergezicht over de zee en
over het omliggende groene land verrukte ons. Hoe hooger wij kwamen, des te
verleidelijker ontplooide zich het landschap aan onze voeten. Kleine kerktorens
doken op, nieuwe heuvels met onbekende dorpjes teekenden zich af aan den horizon
en weldra lag San Remo als een witte, uitgevloeide vlek onder ons. Ik kon het dak
van het Casino, het eenige casino in heel Italië waar nog gespeeld mag worden,
onderscheiden, ik zag de door palmen omgeven luxehotels en boven alles uit het
groote gouden kruis op de Russische kerk, die met haar gekleurde koepels en blauwe
bogen als een exotische edelsteen te midden van hen preikt. Altijd als wij San Remo
binnenkwamen genoten wij van dat kleurige anachronistische kleinood, maar eerst
nu zagen wij het in zijn vollen volledigen glans. Col di Rodi viel zeer in onzen smaak;
wij doolden in de nauwe straatjes en stegen rondom het kleine marktplein. Wij
bezochten de schilderijenverzameling van het raadhuis, eens de zetel der Malthezer
Ridders, en moesten onze handteekening zetten in een groot en indrukwekkend boek.
Toen mijn kameraad de hare neerschreef, viel het mij plotseling op dat zij wat bleek
zag. Had de tocht naar boven haar te zeer vermoeid? Zij zeide van neen en glimlachte,
maar ik vond het toch beter op den terugtocht zelf te sturen en haar wat te laten
uitrusten. 's Avonds in de eetzaal was van haar bleekheid niets meer te zien, maar
zij had weinig etenstrek en ook wat hoofdpijn. Ik vond dat niet verontrustend, want
zij had wel eens meer dagen dat zij weinig at. Wij gingen dien avond tijdig slapen
en 's nachts lag zij vredig slapend in mijn armen. Den volgenden dag echter zag ik
dezelfde bleekheid als in Col di Rodi weer op haar gelaat te voorschijn komen; 's
morgens hadden wij een wandeling gemaakt en 's middags, op ons kleine strand,
trok ineens een witte schaduw over haar lichaam. Ik vroeg wat haar scheelde, zij
antwoordde dat zij wat moe was en het liefst naar het hotel wilde teruggaan. Dat
deden wij, gingen
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liggen in de luie stoelen op ons balcon en wachtten tot het diner. Weer at mijn
kameraad weinig, weer keek ik onderzoekend in haar oogen terwijl zij glimlachend
zeide dat zij een lichten druk in de maag voelde en eenigen tijd zeer matig zou zijn.
Den morgen daarop was ik genoodzaakt voor enkele dagen naar Genua te vertrekken,
daar ik er eenige zaken moest afwikkelen. 's Morgens in bed verliet ik haar, als altijd
bedroefd wanneer noodzaak of noodlot ons scheidde. Zij scheen zich goed te gevoelen,
maar toen ik in den trein zat en de kust aan mij voorbijsnelde, zag ik haar weer zooals
kort te voren op het strand: met een wit waas over de gebruinde huid. In Genua voelde
ik mij die dagen verlaten en verloren, overdag deed ik mechanisch mijn zaken, 's
avonds zwierf ik langs de havens en in het havenkwartier met zijn ontelbare kroegjes
en spelonken. Genua is heel oud en zeer de moeite van het bekijken waard; er zijn
oude paleizen met wonderlijke binnenplaatsen en diepe, donkere gangen. Genua's
schoonheid liet mij echter onverschillig; in gedachten was ik in Ospedaletti. Iederen
dag telefoneerde ik naar het hotel en kreeg geruststellende berichten. Toen ik echter
na een week bij mijn kameraad terugkwam, schrok ik van haar uiterlijk. Zij had mij
niet ongerust willen maken, maar reden tot ongerustheid was er zeker. Zij zag er
bleek en vermagerd uit. Het was allemaal niets, verzekerde zij mij lachend bij het
weerzien, maar toen bleek dat zij de afgeloopen dagen vrijwel niets had gegeten,
drong ik er op aan dat een dokter zou komen. Ospedaletti is maar klein en bezit niet
meer dan één enkelen arts. Deze, een reeds grijzende Italiaan, onderzocht mijn
kameraad en legde geruststellende verklaringen af. Hij gaf haar een preparaat om
den eetlust op te wekken, maar de eetlust keerde niet weer en ik werd zeer bezorgd
om haar die iederen dag meer vermagerde. Ik sprak ervan terstond een specialist in
San Remo te raadplegen; zij wilde er niet van hooren. 's Nachts lag ik nu vaak wakker
en dan keek ik naar het kostbare lichaam aan mijn zij, naar het witte hoofd met de
blonde haren, dat vaak zoo onrustig op het kussen bewoog. Buiten bloeide de welige
natuur en sproot het leven naar alle kanten open, maar mijn kameraad werd moe en
mat en moest op bed worden bediend. Op een nacht dat het maanlicht in de kamer
viel en ik, luisterend naar de geluiden van de zee, mijn kameraad bewaakte, zag ik
hoe haar lippen eensklaps van elkander spleten en een plotselinge benauwdheid haar
deed zuchten. Kleine zweetdruppels parelden op haar blanke voorhoofd, onverwachts
gingen haar oogen open in angst, zij richtte zich op, keek mij bijna smeekend aan;
spreken kon zij niet. Haar lichaam schokte en een donkere, zwarte, vloeibare
substantie schoot te voorschijn uit den mond en bevlekte de witte lakens. Ik schrok
hevig, ik ondersteunde haar en veegde het zwarte vocht van haar lippen. Radeloos
keek ik in haar lieve vermagerde gezicht en ik kon mijn tranen niet onderdrukken.
Den volgenden dag belde ik 's morgens vroeg den maagspecialist van San
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Remo op, die spoedig ter plaatse verscheen. Dank zij een slaapmiddel had mijn
kameraad den verderen nacht rustig doorgebracht, maar toch was zij nog erg zwak
en bleek. De dokter onderzocht haar, betaste de maagstreek en gelastte absolute rust;
hij kon nog niets met zekerheid zeggen. De angst benauwde mij het hart, alles
verbleekte om mij heen, reeds vreesde ik dat ik haar zou verliezen, hoewel ik mij
die gedachte niet durfde bekennen. Zij zelf lag bleek en lieflijk in haar bed, terwijl
de zon door de open deuren naar binnen kroop en de anjelieren, die ik op het balcon
zette, haar geur naar binnen zonden. Meer dan ooit leek het groote immense hotel
mij nu onwerkelijk. Ik haastte mij door de eindelooze gangen en zalen, waar ik mij
veilig had gevoeld met haar aan mijn zij, maar alleen was ik er angstig en hopeloos
verlaten. De groote eetzaal, waar ik op haar verlangen mijn maaltijden bleef gebruiken,
leek mij spookachtig en onwezenlijk. Het seizoen naderde zijn einde en de weinige
levende menschen die ons hotel bewoonden, trokken weg. Over bleven eenige
Engelsche misses, geraamten met wat vel en edelsteenen, voorboden van het
levenseinde. Levenseinde, sterven, dood, o God, wat gebeurt er in het lichaam van
mijn lieve metgezel? Midden onder het eten ren ik de eetzaal uit, vlieg de trappen
op van het deftige hotel om de zachte verwijten te incasseeren van mijn kameraad,
die iederen dag magerder en bleeker wordt. De specialist kwam iederen dag; waarop
wachtte hij, wat was zijn diagnose? Steeds verzwakte mijn kameraad, zelfs vloeibare
spijzen kon zij moeilijk verdragen. Op een dag schoot opnieuw die zwarte,
onheilspellende vloeistof uit haar mond; de dokter achtte onmiddellijke overbrenging
naar het ziekenhuis van San Remo noodzakelijk. Daar werd een Röntgen-foto
genomen en het bleek dat een kwaadaardig carcinoom aan den uitgang van de maag
was gegroeid. De dokters moesten tot een onmiddellijke operatie overgaan. Mijn
God, wat was zij bleek en smal onder het witte laken toen zij naar de operatiezaal
werd gereden... Waaraan moet zij gedurende dien tocht hebben gedacht: aan blinkende
instrumenten, doeken met bloed, aan gehandschoende handen die in haar binnenste
zouden snijden? Neen, neen, aan haar oogen was duidelijk te zien, dat zij dacht aan
haar kameraad, aan mij, die misschien alleen zou achterblijven, zonder houvast,
zonder hulp. De deuren van de operatiezaal werden gesloten en het was alsof ook
mijn leven werd dichtgeklapt. Wezenloos keek ik naar buiten en bleef staren op de
gouden koepels van de kerk die wij samen zoo vaak hadden bewonderd. Levenloos
en versteend zat ik op een stoel, maar in mij gebeurde veel. Ik zag hoe het aetherkapje
werd geplaatst op haar doodsbleeke gezicht, ik zag hoe de lakens werden
weggeschoven. De chirurg heeft zijn handen gewasschen, lang, eindeloos lang. De
gesteriliseerde instrumenten liggen gereed, de zusters staan ieder op haar plaats, ik
zie het blanke witte lichaam van mijn kameraad; wat is het mager, wat is het smal
geworden... Zijn dat de warme borsten, die ik heb
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geliefkoosd, is dat haar zacht geronde, aanhankelijke buik? Lakens bedekken nu het
bovenlichaam en de beenen; slechts een witte plek vleesch bleef open. Dokter, dokter,
voorzichtig, voorzichtig, het leven is zoo kostbaar... Als zijn handen maar niet beven,
als zijn mes... Neen, neen, nu niet denken aan het scherpe staal dat door de weefsels
snijdt, niet denken aan het bloed dat uit de vaten stroomt, ... vreeselijk, vreeselijk is
het hier werkeloos te zitten, vreeselijk is dit wachten, dit martelend wachten. Gingen
de deuren maar open, werd zij maar weer teruggereden naar haar witte kamer die
uitziet op de groene plantenwereld om de Russische kerk. De deuren gaan niet open,
mijn God wat gebeurt er binnen toch, waarom duurt dit wachten zoo martelend lang?
Eindelijk, eindelijk opent een zuster de dubbele deur en het wagentje wordt
behoedzaam naar buiten geschoven. Ik zie haar gezicht niet, ik kan haar gezicht niet
zien; bewusteloos ligt zij onder het witte laken. Men wil mij niets zeggen over den
uitslag der operatie, maar 's avonds toen mijn kameraad in diepen slaap verzonken
lag, werd mij medegedeeld dat de chirurg had geconstateerd dat het carcinoom
inoperabel was en de ziekte reeds andere organen had aangetast. Nog enkele maanden
hoogstens had mijn kameraad te leven; dan zou ik voor goed alleen zijn.
Afschuwelijke, wreede, wanhopige, onmogelijke gedachte... Ik wil niet, ik zal het
niet dulden, het moet mogelijk zijn haar te redden, alle specialisten van de wereld
zal ik samenroepen, ik zal haar helpen, ik kan haar niet verliezen.... Help mij toch,
help mij toch....
In den herfst, in den winter en in het voorjaar is het heerlijk aan de Italiaansche
Riviera, maar 's zomers brandt de zon fel op het blauwe water, op de wegen en op
de planten die beide stoffig worden. Het warme zonlicht vloeit tusschen de huizen
en maar zelden waait een weldoende bries over het verhitte land. Ik had het heerlijke
voorjaar gekend en nu kwam ik in aanraking met een zomer dien ik dáár niet had
willen ontmoeten. Gelukkig lag de kamer van mijn kameraad niet op het Zuiden en
had zij weinig last van de warmte. Soms zelfs, terwijl er zweetdruppels op mijn
voorhoofd stonden, klaagde zij over rillingen die haar lichaam doorschoten. Ik kon
haar niet zeggen dat zij nog slechts kort te leven had, ik moest huichelen tegenover
haar tegen wie ik nooit had gehuicheld. Ik moest opgewekt zijn, terwijl de ijskoude
greep van den dood ook mijn hart benauwde, terwijl ik het leven zag wegvloeien uit
mijn lieve, eenige kameraad. Ik moest huichelen, maar door een enkel trekken van
den mond en een onverwachten blik uit haar oogen, wist ik, dat zij alles reeds
begrepen had, maar het mij niet wilde laten merken. Dagen en dagen was ik op die
kamer, ik hielp de zusters, ik zorgde voor haar, ik sprak met haar. Maagspoelingen,
kunstmatige voeding, smeeken om pantopon, mon amour, mon vrai et grand amour,
wat heb je niet moeten verdragen.... Het kon haar alles niet schelen, als ik maar bij
haar was, als ik haar maar kon helpen, haar kon vertellen, haar kon voor-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

413
lezen. Het liefst wilde zij dat ik voorlas uit het proza van Couperus dat hij schreef
in zijn geliefd Italië. In de ziekenkamer herleefden Rome en Florence, bloeiden
bloemen en lieflijke lichamen op. Ik behoef niet te schetsen hoe zij wegkwijnde
tusschen de lakens, ik kan slechts zeggen, dat ik haar in haar langzaam sterven liever
kreeg dan ooit. Waarom, waarom moest ik haar verliezen, waarom, mijn God, mocht
zij niet bij mij blijven? De mensch moet sterven, zeker, zeker, maar waarom moest
zíj zóó jong uit dit leven worden weggerukt?
De twee maanden van haar verblijf in het ziekenhuis van San Remo zullen voor
mij de kostbaarste herinnering blijven. Nooit waren wij zóó dicht bij elkaar, nooit
begrepen wij elkander zóó volkomen, nooit waren wij zóó gelukkig. Zij leed en
kwijnde weg, zij kon soms van zwakte niet spreken, maar een glimlach zweefde
vaak, bijna voortdurend, op haar gezicht. Haar oogen glansden koortsachtig en
gelukkig, haar hand moest altijd in de mijne liggen. Zij wist dat ons verbond ook na
den dood zou blijven bestaan, dat zij nooit vervangen kon worden. En toch, en toch,
had ik haar maar mogen behouden, had ik maar met haar oud mogen worden, had
ik maar met haar mogen blijven leven! Doch neen, haar levensdraad werd
doorgesneden en zij stierf met mijn naam, met ons beider naam op de bloedelooze
lippen. Zij stierf in mijn armen, een wrakke en brooze bloem....
Op het kleine kerkhof van Ospedaletti rust zij tusschen de bloemen van wie zij
zooveel hield. Zij wilde dáár begraven worden omdat wij ginds zoo gelukkig waren.
Zij ligt er onder hooge boomen, dicht bij het kleine Casino, dicht bij het hotel met
zijn immense, onwezenlijke ruimten.... En ik, ik lig hier op het strand, ik leef nog,
ik adem nog en het is alles voor niets. Eerst nu, nu eerst weet ik hoe dierbaar zij mij
was, eerst nu weet ik dat een mensch een ander mensch gedurende diens leven nooit
voldoende recht laat wedervaren. De maanden van haar kwijnen, van haar sterven,
ben ik bezorgd geweest, uiterst bezorgd, ik heb alles voor haar gedaan wat ik kon,
maar de tijd ontbrak om mij volledig voor te stellen wat ik in haar verloor. Maar in
het afgeloopen jaar is alles in mij herleefd en nog dadelijks herleeft het in mij: het
goddelijke samenzijn van zeven jaren, die kort waren, zoo oneindig kort.
Winteravonden bij de lamp, nachten samen in bed, gesprekken oog in oog,
liefkoozingen, warme zoete teekens van ons heilig verbond... Ik zie haar voor mij
zitten aan de ruwe eiken tafel van die herberg in Touraine, waar de gouden Vouvray
tintelde in onze glazen. Hoe glansden haar donkerblauwe oogen, hoe lief ontspanden
zich haar lippen, hoe vastberaden vatte zij toen mijn beide handen alsof wij opnieuw
voor dit leven een verbond moesten sluiten. Ik zie haar zitten voor haar kaptafel,
voor den ovalen spiegel, waarin haar gezicht zoo zuiver wordt weerkaatst. Onder het
electrische licht lijkt haar haar bijna goud, haar huid kleurt zacht en rood, terwijl
haar oogen zwerven over het spiegelvlak, op zoek naar mij die in
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een hoek van de kamer zit. Nu glanst een lippenstift in haar slanke hand, haar hoofd
buigt zich een weinig voorover, haar borsten hellen een weinig. Kameraad, liefste
kameraad, waarom moest je van mij heengaan, waarom mochten wij niet verder
samen zwerven? .... Ik zie haar zitten achter het stuur, ik zie haar gehandschoende
handen behendig manoeuvreeren, ik zie haar blonde haren fladderen in den wind....
O God, hoe zal ik haar ooit vergeten, die teedere oogen, de wending van haar heupen,
de streeling van haar handen? Nachten en nachten hebben wij samen gelegen, nachten
en nachten heeft zij mij haar lichaam geschonken en ik heb niet beseft hoe kostbaar
dat warme leven was, hoe kostbaar iedere minuut, iedere zucht en het kloppen van
haar hart dicht tegen het mijne aan.... Ik herinner mij hoe behendig zij altijd in haar
gekleurde pyama's gleed, ik herinner mij den stand van haar lichaam als zij
telefoneerde, als zij ging zitten, als zij een kopje naar den mond bracht. Ik herinner
mij alles, alles wat zij deed en wat wij deden, ik herinner mij iedere kleinigheid en
elk detail. Nooit zal ik meer zien hoe zij haar jurken ophing in een kast, nooit zal ik
er meer getuige van zijn hoe zij bloemen schikte in een vaas.... Mijn leven is stuk,
maar mijn geheugen is helder en alles weet ik nog, alles.... Kon ik haar nu maar terug
hebben, hier in de warme zon, konden wij nu maar de kleeren van ons lichaam werpen
en samen hand in hand de zee inloopen. Ik moet haar terughebben, ik moet haar weer
om mij voelen, ik kan niet langer leven, aarde en hemel zou ik in stukken willen
slaan.... Mon amour, mon cher amour, ma chérie, ma camarade, eenige en liefste
compagnon van mijn leven, keer terug, keer terug.... Dan zal ik liever voor je zijn
dan ooit een man is geweest, ieder woord van je zal ik hooren en iederen wensch zal
ik uit je oogen lezen, ik zal je nooit meer kwetsen, ik zal nòg meer dan vroeger alleen
voor jou bestaan, ik zal alles, alles voor je doen.... Bloemen zal ik brengen aan je
bed, iederen avond zal ik de gordijnen sluiten en hooge kaarsen laten branden op
den schoorsteen, gelijk jij zoo gaarne wilde, altijd zul je mogen dragen wat jij het
liefste wilt en altijd zullen wij dáárheen gaan waar jij het liefste bent. Kameraad,
liefste kameraad, keer terug.... Kom weder, kom bij mij, kom tegen mij aan, hier
dicht, dicht aan mijn borst.... Laat onze harten weer kloppen tegen elkander, laat
onze handen elkaar weer teeder en vastberaden omvatten, laat onze monden opnieuw
elkander vinden, laten wij weer samen vechten voor het heilige eenheidsfront, ons
liefst en dierbaarst bezit. Camarade, chère camarade, reviens, reviens auprès de moi....
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Dwaze vraag
door J.B. Besançon
'k Heb aan een golf de dwaze vraag gedaan:
‘Hebt gij een eigen wezen en bestaan?’
Ze zei: ‘zie toch mijn fiere, hooge pluim,
Mijn slanke welving en mijn kroon van schuim.
Zie hoe ik trotsch ten wijden hemel streef,
Ik ben alleen mij zelve, want ik leef.
Ik ben verscheiden van wat om mij woelt,
Mijn stem klinkt zuiver in het koor dat joelt.
Ik rek mij dichter naar de kennisbron,
Mijn blik omspant een wijder horizon.
Mij zelf te kennen is de grootsche taak,
Die God mij schonk en die ik nooit verzaak.
En 't zal mijn roeping en mijn glorie zijn
Tot God te stijgen uit mijn brozen schijn!’
Toen zeeg zij in de waatren met een zucht.
Er was wat schuim slechts en een droef gerucht.
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Strijd
door Rie van Heyningen
MARIANNE Veere keek de huiskamer rond, waarin ze over enkele dagen als
Marianne van Gaveren meesteres zou zijn. Ze deed het niet, wegdrijvend in
koesterende droomen, maar met de wèlbewuste aandacht van ijverige zorgzaamheid.
Het besef, dat al wat ze deed was om het huis klaar te maken voor Bert en haar
was zoo sterk in haar, dat het zelfs aan de nietigste bezigheid wijding gaf, maar
vreugde voelde zij niet veel.
En toch was ze nu eindelijk dien angst kwijt, die haar bijna tien jaar benauwd had,
dien ze altijd kloek had bestreden, maar onder de dreiging waarvan ze nooit uit had
kunnen komen. Hoe kwam het, dat ze nu toch niet blij was? Dat ze zich niet eens
verlucht voelde?
Het was niet doordat de dood van de vrouw, die ze zoo jammerlijk gevreesd had,
haar toch als iets verdrietigs had getroffen: ze wist te goed hoe ze stond tegenover
de gestorven moeder van haar aanstaanden man. Was het omdat ze zag, dat Bert zijn
moeder zoo oprecht betreurde? Maar dat moest immers haar glorie zijn.
Ze was toch ook niet zoo bijgeloovig, dat ze invloed verwachtte van deze
jarenlang-allernaaste omgeving van de oude mevrouw? Wie weet, dacht ze
schouderophalend en de routine deed haar dadelijk rechtstaan in verweer: dan gaat
alles het huis uit.
Ze keerde zich om en trok haar huishoudschort recht.
Het sprak immers vanzelf, dat ze geen opgewonden plezier voelde. Ten eerste had
de conventie op dit huis een druk gelegd - en daar had zij zich als maatschappelijk
mensch naar geschikt. En dan: het was niet als een overwinning te voelen, dat de
vrouw, die haar tegengewerkt had, was gestorven, een vrouw die meer dan dertig
jaar ouder was; het was te verwachten dat die eerder sterven zou dan zij. Achteraf
leek het nu zelfs dwaas, dat ze zoo'n bitteren strijd gevoerd had tegen iemand die 't
naar menschelijke berekening na verloop van tijd toch opgeven moest....
Het zou wel daarom zijn, dat ze nu tòch geen gevoel van victorie had ofschoon ze
de overwinning behaald had en zelfs zoo volkomen als ze die had gewild: Bert
trouwde haar in geheel-overgegeven liefde en hij had zijn geloof in zijn moeder
behouden. Alles dank zij haar. De glorieuze belooning van haar jarenlang worstelen.
Waarom woog ze nu nog?
Het had haar geleken of alles uit-gewogen was in die tien laatste jaren, die achter
haar lagen: waarom woog ze nu weer, nu, nu er geen tegenwicht meer in-gegooid
werd?
Het was dwaasheid nu te overdenken of al die angst en zorg wel noodig
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geweest was: nu mevrouw van Gaveren dood was, verviel de reden daartoe, maar
zoolang ze leefde had ze moeten doen zooals ze gedaan had.
Ongeduldig keerde ze de werkmand van haar schoonmoeder om, zoekend naar
onafgemaakte handwerken, die ze wou verscheuren. Ze voelde duidelijk hoe haar
vingers niet onverschillig waren bij dit werk: ze trilden van weerzin.
Wat was ze sterk geweest, die vrouw - en vreeselijk!
Met de scherpheid, die ze door de ondervinding had leeren aandurven, zag ze
plotseling de gedachte, die haar bezighield, ontleed: Je weet niet of het resultaat al
die offers waard is.
Ja, erkende ze.
Je bent bang.
Neen, ik ben niet bang, verwierp ze zeker.
Ze greep de flarden van de niet-afgemaakte handwerken van Berts moeder bij
elkaar, lichtte het deksel van de kachel en liet ze erin rollen. Ze deed het zonder
aandacht, zonder drift ook en toch toen ze het deksel gesloten had en de vlam in de
kachel hoorde loeien, kreeg ze een gevoel van rust.
Deze haaksels en dat peuterige borduurwerk - ze wist niet meer wat 't had zullen
worden - waren iets héél eigens van mevrouw van Gaveren geweest. Werk van haar
handen, uitbeelding van een plan, een gedachte, van haar voor Bert zou 't zijn;
natuurlijk voor hun ‘huishoudentje’.
Of dit woord het met zooveel moeite onderdrukte gevoel van weerzin deed
opschieten, zoo voelde Marianne zich plotseling vervuld van een golf van bittere
gedachten, die over en door elkaar wrongen om zich voor haar nerveuze aandacht
te dringen - een weëe smaak kwam in haar mond en onwillekeurig sloeg ze haar
beide vuisten op de tafel. Er was een rem losgeschoten en haar beredeneerdheid ging
onder in een stroom van hartstocht.
‘Dief-dief-ellendeling-moordenaar-vergif!’. Ze knarste haar tanden over elkaar,
een droge snik scheurde pijnlijk door haar keel.
‘Dief!’
Als een lang-aangehouden jammerkreet zei ze 't vóór zich, ze sloeg de in-elkaar
geslagen handen nog eens op de tafel, toen gingen ze ineens los, ze legde haar gezicht
op haar armen en begon te huilen.
‘Oo!’
Ze kermde ingehouden.
Het ging zelfs in dit oogenblik langs haar aandacht, dat ze rustig huilen kon, want
dat iedereen, die 't zien zou, zou denken dat 't was om de oude mevrouw en dat dit
haar weer niet schelen kon, dat dit bedrog er ook nog maar bij moest - dat remde
haar niet; de ellende van dit oogenblik, die haar weer tot zichzelf terugbracht, was
het besef, dat ze met dit lang opgespaarde leed niet naar Bert kon gaan.
Het was onzinnig, zei ze hulpeloos tegen zichzelf, ze had het juist zoo gewild; maar wat gaf dat praten, wat wàs praten.
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God! Ze sloeg haar handen om haar hoofd in een verlangen, dat als een springvloed
in haar opvloog.
Maar hij houdt van me, hij is van me, hij trouwt me - trachtte ze haastig zichzelf
te kalmeeren.
Ze voelde zich hevig ontsteld en zocht wanhopig naar iets dat eenige rust geven
kon. Waar zou ik over denken?! Wat wil ik toch?! Ze is dood. Dóód!
Ze haalde haar zakdoek uit haar zak. Haar handen trilden.
Ze is dood, zei ze hardop.
Meteen keek ze angstig rond.
Ze is dood, herhaalde ze luider.
Voor zich op de tafel zag ze de pluisjes van de verknipte handwerken. Ze probeerde
opgelucht te kijken. Dit was als 't ware een teeken: de herinnering aan haar bestaan
werd weggewerkt.
Bert had deze dingen niet gezien, hij zou ze ook niet missen - maar 't was toch
goed dat ze 't gedaan had zonder dat hij ergens van wist - 't mocht de herinnering
aan zijn moeder met zoo'n lapje eens verduidelijken.
Ze deed het niet achter zijn rug: hij had haar overgelaten alles te vernietigen, wat
treurige herinnering bij hem kon opwekken, ze mocht wegdoen wat ze goedvond,
het heele huis van moeder en hem, dat zij nu samen zouden bewonen, veranderen.
‘Het was haar recht’, had hij gezegd. Het recht van de sterkste! Daarom had
tot-nog-toe het recht van de andere gezegevierd.
Maar nu - nu had zij alle rechten!
En nu ging er weg, waarvan zij los wou: al die bewaarde brieven en
somsonbegrepen souvenirs uit het oude bureautje, als die handwerken en vooral ook
de inhoud van Bert's kinderkastje. Marianne's mond werd strak. Dat kinderkastje,
het kastje met kleertjes, zijn eerste matrozenpakje, zijn schooltasch, de stapel rapporten
en speelgoed uit Berts baby- en kinderjaren, dat wat een schat, een innig-lief bezit
had kunnen zijn, wat het had moèten zijn, was geworden in de handen van die vrouw
tot het aller-vergiftigste wapen.
Weer gekalmeerd, overzag Marianne koel en scherp voor de zooveelste maal de
tactiek van haar, die haar schoonmoeder had zullen worden. Ze wist nu niet meer,
hoe lang hun strijd geduurd had, maar de conventie had allereerst het loodje gelegd.
't Heeft lang geduurd, bezon ze zich. O-ja heel lang, want, zelfs toen ik haar gevoel
begreep, heb ik nog telkens geprobeerd het aan te passen aan een van de gevallen
zooals ik er kende! Maar het is toch niet te verwonderen: ik was jong, echt jong voor
mijn leeftijd. Hoe oud was ik? Twee en twintig, toen ik Bert voor het eerst ontmoette.
Ze staakte haar gedachtengang en ging rechtop zitten.
Dat ik hem toen ineens nooit meer zag, dat 't drie jaar duurde voor hij mij wat
duidelijker zocht - is natuurlijk óók door haar geweest!
Ze keek verbaasd op haar eigen gebrek aan inzicht. Dat ze dat nu pas
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begreep! Zijn moeder had vanzelfsprekend het meisje dat indruk op hem gemaakt
had, uit zijn gedachten gedrongen, onmiddellijk vervuld van haat.
Neen, dat niet: haar oorspronkelijk gevoel was liefde geweest, liefde voor Bert.
Of liefde voor zichzelf, bedacht ze plotseling.
Er gingen vandaag vele dingen voor haar open.
Liefde voor zichzelf; ja, maar dan was het te begrijpen dat er haat onmiddellijk
op volgde, want dan stond je tegenover de heele wereld.
Maar Bert had toch buiten die heele wereld gestaan. Waarom? dacht ze. Ze heeft
van Berts geluk toch ook afgenomen!
Hééft ze? twijfelde ze. Dat was een inval van dit oogenblik.
Natuurlijk heeft ze, weerlegde ze heftig. Bert wou liever met mij trouwen dan bij
zijn moeder blijven. Hij had 't honderdmaal gezegd. Waarom twijfelde ze er nu aan?
Waarom was ze nu heelemaal zoo twijfelend? Nu, nu mevrouw van Gaveren niet
meer tegenstreed! Het was toch ook natuurlijk dat hij dat wou.
Wat is natuurlijk?! wroette ze.
Door het eeuwige worstelen van de laatste jaren, het onophoudelijk strijden, het
zoeken naar de hinderlagen, het altijd-onzekere van haar bestaan, had ze dit onvaste
gekregen. Zou ze vroeger ooit gevráágd hebben, wat natuurlijk was. Ze was altijd
goed wegwijs geweest - eigenlijk tot-nu-toe. - Waarom vroeg ze zich vanmorgen
toch allerlei af en zulke dwaze dingen?!
Het was toch onnatuurlijk geweest, dat een moeder het geluk van haar kind probeert
te bederven! Of was het natuurlijk, dat zij probeerde hem voor zich te behouden?
Ja, dat was het. Maar niet met oneerlijke middelen, besliste ze.
Weer voelde ze haar haat opgloeien.
Dat was het, waar de heele verhouding om draaide: dat Berts moeder voor haar
doel Bert bedrogen had.
Dat ze gestreden had om het behoud van haar zoon, had ze tenslotte wel begrepen:
opvattingen als ‘achteruittreden’, of ‘zich verheugen op twee kinderen voor een’
waren bovenmenschelijk; maar dat zijn eigen moeder, intelligent als zij was, van
haar kennis van zijn nobele eigenschappen misbruik gemaakt had, dat vergaf Marianne
haar niet. Het was niet anders te noemen dan bedrog, tegenover Bert, die nog altijd
vast in zijn moeder geloofde.
Dank zij mij, zei ze met een vermoeid lachje. 't Leek haar ineens zoo onzinnig.
Waarom had ze daarvoor zoo geploeterd? Als hij zijn moeder had gezien, zooals ze
was, zou alles veel eenvoudiger geweest zijn: en dan waren zij getrouwd, al jaren
geleden, en dan had ze geen angst meer behoeven te hebben voor haar invloed bij
haar eerlijken Bert....
Neen, verhief ze zich stellig, het moest zooals ik gedaan heb. Ik hou zoo van je,
dat ik je geen verdriet wil laten hebben. Goeie, echte goeie jongen, 't was beter dat
ik het had. Ik heb goed gedaan.
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Rustiger nu stond ze op en begon de doos oude portretten uit te zoeken. Wat ze niet
meer konden thuisbrengen, zou ze verscheuren, had ze met Bert afgesproken.
Stuk na stuk ging door haar handen. Oude, verschoten fotografieën meest,
sommigen gespikkeld, geen enkele ervan had ze ooit gezien.
Wonder, dat mevrouw haar iets in huis nog niet vertoond had in al die jaren. Nog
verscheidene Zondagen had ze haar daarmee naast zich kunnen houden, onttrokken
aan een samenzijn met Bert. En bovendien: wat een gelegenheid zich te toonen als
vrouw vol liefde, die siddert voor een slag, dien ze weet dat haar te wachten staat.
Ze lachte even. Ze moest nu toch ophouden. De jaren waren voorbij, waarin alles,
wat voorviel, een zet in een spel beteekende. Een oogenblik vond ze het haast gek
dat menschen zoo bestaan zouden, maar de noodzakelijkheid ervan stond haar tegelijk
nog duidelijker voor.
Zonder dwang was zij, eenvoudig en vertrouwend als ze was, werkelijk niet
geworden tot een overlegde, tot-strijd-bereide vrouw. De ondervinding had dat
gedaan: het inzicht dat er werkelijk leelijke menschen bestonden, die je verdriet
wilden doen.
Nòg vond Marianne dit iets onbegrijpelijks, maar juist omdat een dergelijke
opvatting zoo ver van haar weltfremd idealisme had gestaan, had die ondervinding
haar zoo wreed getroffen. En tegelijk had ze haar liefde voor Bert gevoeld heel diep
in zich als een vaste leiding door alle moeilijkheden.
Nu eindelijk had ze hem veilig gestuurd naar hun huis, nu zouden ze eindelijk in
rust elkander kunnen bezitten; heelemaal van haar was hij gebleven en nu hoefde ze
nergens meer bang voor te zijn.
Ze waren geen heel-jonge menschen meer, ze zouden anders samenkomen dan
wanneer 't acht jaar vroeger was gebeurd, maar daartegenover zou ze toen niet zóó
diep-gelukkig hebben kunnen zijn met deze vereeniging als nu, nu er zoo'n lang en
smartelijk verlangen aan vooraf was gegaan. En nooit ook zou het dien vrede hebben
kunnen geven, dien het nu geven kon en die de belooning was, meegebracht door
het bewustzijn van een volbrachte, moeilijke taak.
Bert dankte háár zijn ongebroken geluk. Het was niet in de eerste plaats voor haar
zelf geweest, dat ze al die jaren tegen hun huwelijk en daarop onvermijdelijk volgend
wonen-met-hun-drieën had geageerd: zíj had de huiselijke beroeringen desnoods wel
gedragen, maar ze had Bert niet willen blootstellen aan de groote kans iets van zijn
vertrouwen en rust te moeten opgeven.
Natuurlijk mocht hij dat nooit weten - maar gek, dat hij dat nooit begrepen had.
Een man, en vooral een nobele man was toch gemakkelijk om den tuin te leiden!
Haar gezicht werd donker: dat was juist de macht van zijn moeder geweest!
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Maar zij had haar weer overtroefd, zij had nòg fijner spel gespeeld! Omdat zij
onbaatzuchtig van Bert had gehouden.
Alles voor Berts oogen, om zijn bezit - en hij had er nooit iets van gemerkt! Een
man weet niet hoe vrouwen elkaar haten kunnen. ‘Mama is moeilijk’ had hij, na veel
praten, blootgegeven. Dat was het eenige, wat hij voor Marianne als rem voor hun
huwelijk kon voelen. Maar niet als een bezwaar daartoe. Dat zijn moeder bij hem in
huis zou komen wonen, kwam niet bij hem op en toen Marianne het eens voorzichtig
opwierp, gooide hij het mijlen ver weg.
‘Hoe kom je erbij!’
Gelukkig had ze gedaan gekregen, dat hij haar woorden niet aan zijn moeder
overbracht, want dat zou haar een groote troef gescheeld hebben, dat wist Marianne
heel zeker. Zoo had alle uiting toen gecontroleerd en uitgewogen moeten worden!
In dat samen-wonen was tenslotte de strijd tusschen de twee vrouwen geculmineerd,
in 't geheim natuurlijk.
De slimme oude vrouw had wel gemerkt, dat aan het gevoel van haar zoon voor
zijn meisje niet viel te tornen. De meest-verschillende kleine steekproefjes, die ze
sinds zijn eerste aankondiging van hun kennismaking had ondernomen, hadden haar
dat duidelijk bewezen. Hun huwelijk tegenhouden kon ze dus niet - dan wou ze er
zoo min mogelijk bij verliezen.
Marianne wist zeker, dat Berts moeder zich nooit anders had voorgesteld dan bij
hen te komen inwonen. Ze zou zich nooit uit 't huis van Bert laten zetten; als ze 't
zich liet doen, zou ze stellig na een poos terugkomen na een reeks triestige
ondervindingen te hebben doorworsteld en zou dan ineens veel sterker staand,
voorgoed een krachtigen steun hebben tegenover haar schoondochter, die de indirecte
aanleiding tot die narigheden was geweest.
Marianne wist dat zoo zeker alsof ze 't haar gezegd had. Ze had in Berts moeder
leeren lezen, nadat ze op de eerste verrassende teekens heel lang had moeten spellen.
Toen ze een jaar verloofd was, ging ze op geen enkel plannetje-voor-hun-tweëen
zooals mevrouw van Gaveren altijd weer voorstelde, meer in. Ze wist, dat als ze
gingen fietsen of roeien of tennissen of wat ook dat ze zelf voorstelde, mevrouw in
hun afwezigheid juist bezoek zou krijgen, dat ze toevallig bij ongeluk de meid had
laten uitgaan, toevallig juist de thee zou opschenken als het bezoek belde en door
het onverwachte geluid geschrokken, de ketel kokend water over haar voeten zou
laten vallen.... Een andere keer kwam er een onbeschofte venter, dien ze de deur niet
uit had kunnen krijgen, of de meid was om een boodschap gegaan terwijl zij zich
juist verkleedde en in dat oogenblik was er driemaal gebeld wie-weet-door-wie. In
elk geval vonden ze haar bij hun thuiskomst geregeld heelemaal overstuur. En als
dan Bert, goeie kerel, altijd weer zijn spijt uitsprak en hartelijk haar trachtte te
troosten, kwam even steevast het antwoord als ‘Zoo is 's werelds
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beloop, jongen, de jongelui gaan eruit’ of ‘Ja, als de kinderen verloofd zijn, komt
moeder in de tweede plaats - dat spreekt vanzelf.’ ‘Wat ongelukkig toch weer’,
klaagde Bert dan, ‘'t is telkens wat. En wij hadden niet eens zooveel lust om uit te
gaan: we gingen omdat u ons zoo animeerde.’
Nooit had hij hier doorheen gekeken, maar nooit ook had hij gemerkt dat Marianne
geen dupe werd van de vertooning, wat zijn moeder bij het eerste mislukken had
gevoeld.
Het was Marianne's eerste triomf geweest, maar ze had dien nog wat angstig
genoten, nog niet heel zeker of mevrouw niet zou wagen, Bert op haar koelheid te
wijzen; maar de moeder wist al te goed hoe haar zoon zijn meisje beschouwde en
waagde niets.
Toch waren dergelijke voorvallen, hoe hinderlijk, maar schermutselingen; de
groote strijd was pas begonnen toen Bert van trouwen ging spreken. Mevrouw van
Gaveren was niet als veel andere moeders in gejammer uitgebarsten, ze had ook geen
traan weggemoffeld - ze had haar borduurwerk laten vallen, had Bert een oogenblik
sprakeloos aangekeken en toen op innigen toon gezegd: ‘O - jongen, wat zal ik dáár
blij mee wezen.’ ‘Hè - lieverd!’ had Bert gezegd.
Marianne's oogen staken.
Acht jaar had na dien avond de kwestie voortgesleept. Achteraf leek 't nu Marianne
ondoenlijk. Maar ze had natuurlijk niet geweten, waar ze voor stond. Hoe had ze dan
gedacht, dat 't af zou loopen? Mevrouw overwinnen? Nee, dat niet.
Dan ging de een een stapje vooruit en dan de ander, en de jaren waren aan elkaar
gereid en weggegleden. O, niet gemakkelijk.
Ze had Bert niet kunnen zeggen wat haar bezwaar tegen hun huwelijk was en wat
ze zei, voelde hij niet als bezwaar. ‘Moeder alleen laten? Zeker vind ik 't naar voor
haar, maar dat is het natuurlijke verloop van de dingen. Dat ze zich daaraan niet zal
kunnen aanpassen? O, wel zeker. Moeder is zoo flink! Ja, ze is een beetje verwend,
eerst door mijn vader en later door mij. En ik ben 't eenige, wat ze heeft. Maar ze
houdt zielsveel van me en ze gunt me 't allerbeste. Je zult zien, dat ze niet zal
probeeren, macht uit te oefenen in ons huishouden. Ze zal met plezier naar ons kijken
en erg blij zijn als we eens bij haar komen. Je weet toch, hoe ze alles waardeert, wat
we voor haar doen.’
Marianne wist 't, 't was een van haar grieven: de overdreven blijdschap van
mevrouw van Gaveren, als Bert of zij iets voor haar deden. Ze rilde er van, ze voelde
het enkel als scherm voor de eeuwige nijdigheid om het zich achteruitgesteld achten.
Het was even vreeselijk als de liefheid te moeten aanhooren waarmee ze altijd
sprak van ‘het jonge huishoudentje’ - dat niet kwam, en de kantteekeningen, die ze
erop maakte, 't zij rechtstreeks of quasi zonder eenig verband.
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‘Meisje - ik geloof heusch dat ik een paar grijze haren bij je zie! Je zult grijs zijn als
je baby komt - àls de baby nog komen wil! Nadat er zoo veel van zijn geduld gevergd
is!’ Of een ander maal: ‘Kind, wat kun je er toch moe uitzien. Je maakt je te veel
zorgen. Pas daarvoor op. Je moet een verfrissching voor je man zijn, als hij thuiskomt.’
En eens in een kamer vol bezoek: ‘Als een vrouw bewust denkt, dat ze nog jong is,
is ze al oud - maar als een man zegt, dat hij al oud is, blijkt gewoonlijk, dat hij in
dien tijd nog jong was.’ Of ‘De menschen, die trouwen willen, denken niet over “Het
Huwelijk” - die erover denken, doen het niet!’
Wat had mevrouw van Gaveren gedacht, dat ze zoo dorst optreden? Had ze, den
toestand doorziend, rustig met haar durven sollen, wetend dat ze toch niet toegeven
zou? Of had ze haar willen prikkelen, tot ze zou toegeven? Had ze haar zin, nu ze
de jongelui belette te trouwen of zag ze hen liever getrouwd om dan tegenover
Marianne, als officieele nummer één in huis, te trachten haar toch te overvleugelen?
Voor een vrouw van haar aanleg was dit denkbaar. In elk geval had Marianne daar
toch nooit achter kunnen komen. In alle bitterheid had ze zelfs toen nog de zotheid
ervan gevoeld, dat 't tegenover iedereen leek, of ze niet trouwen wòu!
In al die verwarring van gevoelens, waarin alles iets anders was geweest dan waar
het op leek, had ze nog gestaan als een schuldige!
‘Kind - het is gelukkig, dat Bert zoo'n goeie jongen is, want menige man zou iets
zoeken achter die houding van jou.’
Met de training, die haar toen al eigen was en elke spontaneïteit verving, had ze
enkel gezegd: ‘Zooiets komt bij Bert niet op,’ met een kalmte of het heele geval haar
maar matig raakte.
En dat, terwijl ze nachten aaneen niet sliep, in haar bed rondkroop, snikkend om
Bert, en in haar laken beet uit angst, dat haar kostjuffrouw haar zou hooren; toen
alles wat haar dagen gevuld had en waaraan ze met opgewektheid had deelgenomen,
leeg en zin-loos voor haar werd, omdat het niet samenhing met den man waar ze van
hield; toen ze zich voorkwam alsof ze rondliep over haar eigen graf.
De onhoudbare spanning vooral van die eerste maanden nadat Bert van trouwen
gesproken had, had wel véél in haar stuk gemaakt. Toen waren haar gevoelens nog
niet uitgebalanceerd geweest. Heftig verlangen naar haar lieven jongen aan den eenen
kant en het zekere weten van een onrustig leven met hun drieën daartegenover, de
angst Bert te grieven, hem te verliezen misschien, en de eeuwige overweging of ze
hem kon zeggen waarom ze niet op zijn voorstel in wou gaan. Het was iets rustiger
geworden toen ze uitgemaakt had, dat dat niet kon. Berts geloof in zijn moeder kon
ze niet schokken: hij hield teveel van haar. Toen ze dus alleen met zichzelf te maken
had, was ze sterker tegenover de gebeurtenissen om haar heen geworden. Maar ze
hoefde niet te zoeken om een rij oogenblikken voor zich te halen waarin ze

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

424
aan het besef van die overwinning van haar echte liefde niet genoeg gehad had om
haar houding voort te zetten - en meer de toevallige omstandigheden dat Bert niet
bij haar was of dat er geen gelegenheid was, zich te laten gáán, haar hadden doen
volhouden.
Wat 't haar ook zoo moeilijk gemaakt had, was dat zijn moeder den lieven rol kon
spelen.
‘Jongen, ik begrijp niet, waarom ze 't niet wil - dat moet ik je ronduit zeggen. Maar
dat moeten jullie samen uitmaken,’ had ze er, slim, bijgevoegd.
Ze paste wel op, eenige critiek te laten hooren, en dat was voor Marianne de
verzekering, dat de oude mevrouw haar gedrag begreep. Hun heele omgang was niets
dan een steekspel, maar het had nauwkeurige grenzen. Mevrouw van Gaveren was
vrij tegen Marianne te zeggen al wat ze wou, maar tegenover Bert kon ze zich geen
enkel minder waardeerend woord over zijn meisje veroorloven; Marianne had
daartegenover den plicht de moeder van haar verloofde altijd vriendelijk te
behandelen. Zoolang ze deze voorschriften in acht namen, gaf geen van beiden de
ander eenig wapen in handen en pijnlijk hadden ze zich allebei aan deze code
gehouden. Bij deze stilzwijgende afspraak was het voor Bert toch moeilijk geweest
te begrijpen, wat er eigenlijk omging, ook als hij meer verstand van vrouwen had
gehad.
Wat hij goddank wel begrepen had, was, dat Marianne van hem hield en daar was
ze des te blijer om, omdat ze 't hem nooit voluit kon toonen - dat had immers weer
een scheeven toestand tegenover haar aarzelen-om-te-trouwen te voorschijn geroepen!
Daarentegen kon zijn moeder zich heelemaal in haar gevoel voor hem laten gaan en
deed dat natuurlijk ook.
Achteraf begreep ze nu niet hoe ze acht jaren dit zonderlinge evenwicht hadden
volgehouden: hij èn zij èn zijn moeder.
Het was vreeselijk geweest als Bert soms heftig werd; als ze zijn ongeduldig
verlangen zag, had het in haar gekrompen als van lichamelijke pijn. Meer dan eens
had hij haar wild-snikkend in zijn armen gehouden en één keer had ze alleen kunnen
gillen om zijn wanhopig vragen.
Maar daarom had ze nu de zekerheid, dat 't goed was geweest zooals ze gedaan
had: ze had Bert zijn geloof in zijn moeder laten houden en ze had hem veel leed
bespaard, dat onafwendbaar gekomen zou zijn als ze getrouwd waren.
Langzamerhand was ook Bert rustiger geworden. Ziende hoe ze onveranderlijk-lief
voor zijn moeder was, was hij haar houding gaan zien als een ‘offer’.
‘Marianne wil u niet berooven,’ had hij eindelijk tegen zijn moeder gezegd.
‘Maar daar ben ik toch op voorbereid! Het spreekt toch vanzelf dat de moeder
plaats moet maken voor de vrouw!’
Zelfs Bert had opgemerkt, dat zijn moeder onrustig was geweest bij dat gesprek.
Hij had 't Marianne wel overgebracht, maar hij geloofde zelf niet meer, dat 't zoo
gemakkelijk gaan zou. ‘'t Zou toch ook een veel minder prettig leven voor haar
worden!’ Angstig, omdat ze niet zeker was van het-
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geen haar zoon met zijn meisje besproken had, had mevrouw van Gaveren een groote
troef uitgespeeld: ‘'t Is toch vreeselijk voor me, te moeten denken dat het geluk van
mijn zoon moet wachten op mijn dood.’ Maar of 't Mariannes invloed was of dat hij
den dood van zijn sterke moeder als iets heel-verafs zag, Bert was niet onder den
indruk van deze sentimentaliteit gekomen.
‘Marianne wil u niet van uw plaats dringen - dat kunt u enkel waardeeren,’ had
hij koeltjes gezegd en beide vrouwen waren even verbaasd geweest.
De oude mevrouw had dadelijk ingebonden, onmiddellijk voelend dat ze haar
positie had gewaagd.
‘“Plaats” is betrekkelijk. De plaats, die ik in jouw gevoel bekleed, is de eenige die
er voor mij op aan komt. En die, weet ik, zal ik altijd houden. Waar ik verder woon,
komt er minder op aan. Het spreekt vanzelf dat jij met je vrouw in dit groote huis
komt wonen en niet ik, eenzaam, oud mensch hier blijf. Ik ben van plan - met tante
Anna te gaan samenwonen als jullie trouwt.’
Voor de twee vrouwen, die hem allebei even scherp aankeken, was de trek van
verlichting op Bert's gezicht even duidelijk, maar terwijl het zijn moeder als een klap
in haar gezicht was, gaf het zijn aanstaande vrouw geen spoor van blijdschap. Zij
wist dat, zooals al wat mevrouw van Gaveren zei, ook dit berekend was en ze er niet
aan dacht met haar zuster te gaan samen wonen. De mededeeling liet haar alleen
weten van waar uit de aanval op haar huwelijksgeluk ondernomen zou worden en
dat tante Anna aangewezen was om in de oogen van Bert en de verdere familie
gebrandmerkt te worden om haar toekomstig gedrag tegenover haar zuster. Nooit,
wat ze ook zei, kon Marianne van haar opvatting af gaan. Het eenig doel in het leven
van mevrouw van Gaveren was Bert te bezitten - en nu ze hem deelen moest, wilde
ze zorgen dat ze zoo weinig mogelijk van hem afstond en in elk geval die andere het
bezit verzuren.
De haat tegen Berts moeder was een gevoel, dat Marianne nooit had geloofd dat
bestaan kon en zeker niet in háár hart: haat zonder eenig mededoogen.
Had mevrouw van Gaveren begrepen waarom ze haar gespaard had? Of zou ze
gedacht hebben, dat het haar eigen macht over Bert was, die Marianne had gevreesd?
In elk geval had ze aan 't langste eind getrokken: ze had Bert bij zich en Marianne
uit 't huis gehouden. Dat dat ging ten koste van het geluk van Bert, kon haar
waarschijnlijk niet schelen - en dat was het eenige, wat soms Mariannes zekerheid
aantastte: was deze ontzegging voor Bert niet erger dan een huwelijk met
moeilijkheden? Als ze denken moest van wel, zou ze onmiddellijk trouwen. Zij wist
dat zij voor zich niet geven zou om de onaangenaamheden met haar schoonmoeder,
ze wou alleen Bert sparen.
Maar dat zou niet doenlijk zijn.
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Van den dag af, dat ze hier in huis binnengekomen was, had mevrouw van Gaveren
haar gehaat, - vanaf het oogenblik, dat Bert over haar gesproken had. Dat lag in haar
natuur. Maar ze had daar nooit den vrijen teugel aan gelaten omdat ze begrepen had,
dat dit haar beeld in Berts oogen zou schaden. Sterk was die vrouw geweest. God,
zoo sterk! Marianne had dadelijk ingezien dat ze heel sterk moest zijn om daartegen
te kunnen opwegen, maar hoe wanhopig erg had ze pas langzamerhand geleerd. Ze
was zeker geweest, dat ze het in dagelijksch omgaan niet had kunnen volhouden.
Bert zou dan van conflicten hooren en om zichzelf te redden moest ze dan het beeld
van zijn geliefde moeder voor hem verminken.
‘Ik kan 't niet....’
Hoe dikwijls zou ze dat wel gekreund hebben in die acht jaren! En over welke
verschillende mogelijkheden! Omdat ze niet trouwen kon en ook omdat ze 't niet
laten kon! Omdat ze Berts onzekerheid niet kon aanzien, en omdat ze niet den moed
had, hem uitleg te geven.
‘Ik weet immers dat mama veeleischend is; ik zou altijd aan jouw kant staan als
zich eens een conflict mocht voordoen,’ had hij gezegd. Och, arme jongen.... ja, dat
zou je, maar gedesillusionneerd, stuk, en door mij - dat kòn ik niet....
Marianne liet haar mechanisch vernielwerk rusten, om haar oogen af te drogen.
Ik heb goed gedaan, wist ze. En nu was alle strijd uit.
De kamerdeur ging open.
In een donker pak, zijn lange gestalte een beetje gebogen, kwam Bert binnen met
het stille, dat om hem heen was sinds zijn moeder weg was.
Hij zag Marianne met den zakdoek aan haar oogen en een droefgeestig lachje
gleed over zijn gezicht.
‘Wat doe je, kind?’ vroeg hij moe, stil een arm om haar schouders leggend.
‘Ik verscheur - oude portretten,’ zei ze opkijkend. Hij zag neer op de flarden,
strekte zijn hand uit.
‘Dit is mama-zelf als jong meisje. Heb je dat óók verscheurd?’
Er steeg langzaam iets op in Marianne.
‘Ik - heb niet erg gelet op wat ik deed. En we hadden toch afgesproken, dat ik alles
verscheuren zou.’
‘Ja - dat is zoo. Maar jij weet natuurlijk niet alles. We zullen 't voortaan wel samen
doen - als er iets weg moet.’
Marianne wachtte. Bert tuurde voor zich uit.
‘'t Is zoo erg,’ zei hij eindelijk langzaam. ‘Ik heb zoo véél aan 'r verloren. Ze deed
alles voor mij, hè.’ - Even zweeg hij. ‘'t Is zoo jammer,’ zei hij dan sneller, ‘dat je
nooit hebt durven trouwen zoo lang zij er was. Zelfs al zou ze bij ons in huis gekomen
zijn. Ze zou voor jou ook altijd lief geweest zijn. Je hebt nooit begrepen hoe ze was.’
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Kroniek
Boekbespreking
Arthur van Schendel, De Waterman, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar,
1933.
D r o g o n ,E e n Z w e r v e r v e r l i e f d ,H e t F r e g a t s c h i p J o h a n n a M a r i a ,
en nu D e Wa t e r m a n , ziedaar voor mij de beste en belangrijkste boeken van den
zinrijken verteller en fijnen stilist Arthur van Schendel. Het laatste is weer een zeer
typeerende uiting van zijn geest, deels objectief-historisch, menschkundig-realistisch
verhaal, deels stil-pathetische lyriek, klacht over eigen miskenning en eenzaamheid,
wijsgeerig gelaten, maar weemoedige afgezonderdheid. Het werd gelukkig geheel
geschreven in een, voor litterair-aangelegde lezers, voortdurend genietbaren, bijna
zakelijk stroeven toon, met niets meer van de verleidelijke zoetheden der
tusschenperiode van dezen hoogst begaafden prozaïst, die zich de kracht zijner
stijlbekoringen toen wel eens ál te zeer bewust toonde. Er is een litteraire fractie
tegenwoordig, die Van Schendel met alle geweld tot ‘onzen grootsten romanschrijver’
gebombardeerd wenscht te zien. Met zulke aanprijzingen kan men, dunkt me, de
rechte waardeering van zijn vele voortreflijke kwaliteiten alleen maar schaden. Ik
weet niet eens of ‘romanschrijver’ als karakteristiek wel volkomen juist is. Maar wat
zéggen bovendien zulke woorden als ‘grootste’? Laten we toch blij zijn, dat de kunst
nog niet hoeft mee te doen aan die redelooze wedstrijdmanie van onzen
oversportieven, bespottelijk jachtigen tijd!
Van Schendel is een uitstekend prozaschrijver en D e Wa t e r m a n is een mooi
boek, een boek zelfs met enkele sublieme bladzijden. De schrijfwijze is eentonig als men het zoo noemen wil; het vasthouden aan dien éénen toon lijkt mij één van
schrijvers verdiensten - zij is wonderlijk beheerscht en vast, zij is in letterlijken zin
meesterlijk. Na de lectuur blijft een beperkt-menschelijk, maar gaaf en klaar beeld
in ons achter. Denkt men daarbij aan de werken van inderdaad zéér groote
romanschrijvers, als Tolstoï, Dostojevsky, Balzac, Dickens, Maupassant, Thomas
Mann b.v. dan ondergaat men een gevoel van gemis bij zóóveel rijkdom en gloed,
zooveel kracht en levensdruisching. Maar men beseft tevens hier met iets zéér eigens
te maken te hebben, met een originaliteit die zich alleen in stilte en afzondering kon
vormen. Zoo blijkt weer dat afzondering - als véle andere levensgedragingen - haar
groote vóór- en nadeelen heeft. Geen kunstenaar trouwens die dat niet al wist, van
den tijd zijner eerste bewustwordingen af!
H.R.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

428

Johan Fabricius, Leeuwen hongeren in Napels, 's Gravenhage, H.P.
Leopold, 1934.
Het temperament van Fabricius is wel gansch anders dan dat van Schendel; veel
guller en gemakkelijker gaat hij uit naar de menschen, veel naïever, argeloozer,
levenslustiger - maar ook voorloopig nog wel wat.... minder diep. De vergelijking
van twee persoonlijkheden op zoo verschillenden leeftijd brengt tal van onbillijkheden
meê - laat ik er dus vooral niet te lang op doorgaan. Met volle waardeering van het
zeer vele en zeer aantrekkelijke, dat Fabricius ons al gaf leven wij te zijnen opzichte
toch eigenlijk nog in zekere hoopvolle en gespannen verwachting. Wie zal deze
virtuoselijkknappe, rijke en charmante schrijver blijken te zijn als hij zich eens tot
op den bodem heeft gepeild en uitgegraven?
Er is eigenlijk iets zeer wreeds in onze houding ten opzichte van alle scheppende
kunstenaars. Wij rusten niet voordat zij door lijden en zwoegen diep en groot
geworden zijn en zich dán voor ons binnenste-buiten keeren!
Maar deze kleine roman: ‘Leeuwen hongeren in Napels’ was voor Fabricius
waarschijnlijk niets dan een prikkelend intermezzo en dus zijn alle zware
beschouwingen in een aankondiging ervan misplaatst. Men heeft het boekje met
Ve n e t i a a n s c h Avontuur van denzelfden auteur vergeleken. Ik voor mij vond
dát toch geestiger en brillanter. Hoewel ik toegeef mij ook met deze ‘Leeuwen’ - en
hun exploitanten - eenige uren bizonder aangenaam bezig gehouden te hebben. Zoo'n
leuken kwibus als dien Rambaldo Fittipaldi stevig op zijn jonge beenen te zetten en
voor ons te laten leven en lachen, opsnijden en zijn klantjes bij den neus nemen - er
zijn er niet veel die het Fabricius na zullen doen! Ik durf u dan ook wel verzekeren,
dat juist zóó iets lang niet zoo vlot en gemakkelijk gaat als het misschien wel lijkt,
zelfs voor een talent als dat van Johan Fabricius.
H.R.

Een Zwerver van Zee tot Zee, het boek van Maarten Matisse, den
Godzoekenden landlooper, door hemzelf geschreven en te boek gesteld
met medewerking van Yge Foppema, den Haag, H.P. Leopold, 1933.
Dit met klaarblijkelijke voorliefde door den uitgever royaal en fraai verzorgde boek
- is mij eigenlijk erg tegengevallen. De groote belangrijkheid van den heer Matisse,
Godzoekenden landlooper, heb ik met den besten wil niet kunnen ontdekken. En
zonder zulk een persoonlijke belangrijkheid heeft een boek als dit welbeschouwd
geen reden van bestaan. Als reisbeschrijving is het nu en dan heelemaal niet kwaad,
maar ten slotte toch weinig meer dan journalistiek leerzaam en onderhoudend. Neen,
het is louter door de diepere beschouwingen van dezen zoo expresselijk als
‘godzoekende’ aangekondigden zwerver, dat zijn boek een aan het uiterlijk even-
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waardigen indruk had kunnen maken. En die diepere beschouwingen - ja, waar zijn
ze?
Vergelijk dit boek eens even met Keyserling's Reisetagebuch! Ook Keyserling is
verwaand en zelfingenomen, maar onbegrijpelijk of ongefundeerd - hoewel natuurlijk
altijd min of meer dwaas - is zijn zelfoverschatting in geenen deele. Hij is altijd
voornaam en voortdurend ten zeerste de moeite waard, zijn typeeringen van al de op
zijn reizen ontmoete godsdiensten en volksmentaliteiten zijn meesterlijk en zeer
diepgaande.... Maar neen, ook deze vergelijking is feitelijk al te onbillijk! De pretensie
van den Godzoekenden Matisse wordt er te belachelijk bij!
Wat mij nog het antipathiekst aandeed is, dat de teekeningen op band en stofomslag,
die van Matisse zelf zijn, en waar men zijn figuur in vindt afgebeeld,
gedachtenassociaties wekken met een gestalte, die tot de zijne staat ongeveer als de
kathedraal van Chartres tot ....het stofje dat ik hier van mijn papier blaas!
H.R.

Net Houwink, Fientje, Amsterdan, Em. Querido N.V., 1933.
De schrijfster Net Houwink blijft door de jaren heen eenzelfde beeld van zich
vertoonen, zij verandert weinig, behoudt haar goede en minder sterke eigenschappen
en dat alles met een degelijkheid en een evenwichtigheid en een bescheidenheid, die
in de litteratuur zeldzaam zijn. Bij haar geen hoogten en diepten, geen veranderde
koers, maar een rustig-voortschrijden op den eenmaal ingeslagen weg. Daarmee is
niet gezegd dat zij b.v. steeds dezelfde onderwerpen zou behandelen - integendeel,
zij geeft wel degelijk blijk de meest uit-een-loopende conflicten in het brandpunt
van haar belangstelling te stellen, maar toch is er iets dat merkwaardig onveranderlijk
blijft: haar psychische gesteldheid, haar intellectueele verzekerdheid tegenover
problemen. Zij is de bij uitstek zakelijk georiënteerde en toch verre van ongevoelige
vrouw, wier leven haar heeft geplaatst in een werkkring waar sociale arbeid een
vanzelfsprekende is, zij heeft er leerring uitgetrokken, eenigszins koel en mannelijk
en toch dikwijls diep gekwetst in haar meest oprechte menschelijkheid. Zij is de
vrouw met den aanleg voor psychologie en die van die psychologie last heeft in het
maatschappelijk leven, want het doet haar scherp zien en haar gevoel en inzicht
plaatsen haar dikwijls iets meer aan den kant van de bedeelden dan van de
redderenden. Zij is een bij uitstek dualistische figuur, bij wie de tweespalt zich nooit
tot tragiek verheft. Zij is de opstandige en de berustende, de toekijkende en de
beredeneerende. Zij is in de litteratuur als vrouw een zeldzame verschijning, want
zij beweegt zich niet op haar gevoel, noch op haar levensverlangen, doch zij streeft
naar een objectieve waardebepaling van de verhouding der menschen onderling.
Haar gegevens zijn dikwijls zeer belangrijk, doen een innerlijke veelzijdigheid blijken.
In ‘Gelukkig in de Liefde’ had zij een man
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tot hoofdpersoon, een sterken harmonisch-ontwikkelden, zoogenaamd ‘gelukkigen’
man, die toch eenzaam is; haar ‘Verzwegen Zonden’ beschreef een probleem van de
allerteerste structuur; Mr. Regina Bruning gaf een beeld van een modern werkende
vrouw, en dit laatste boek ‘Fientje’ behandelt het lot van een voogdij kind. Ook hierin
vindt men veel dat psychologisch en maatschappelijk zéér belangrijk is. Maar Net
Houwink mist iets. Haar stijl is eenigszins dor en soms wat banaal, zij heeft niet die
dichterlijke of epische gaven die de harten veroveren. Toch is het een werk dat achting
verdient, het is oprecht en doorleefd. Maar er is nergens rhythme van een hooger
ordening, het mist adem en tinteling. Echter valt soms een ontroerend-fijne scène,
een teedere ontboezeming te bewonderen. Net Houwink is iemand die als schrijfster
op een geheel afzonderlijk plan staat, een eenzame die veel ziet en tracht te begrijpen
en voor wie schrijven iets noodzakelijks is: een uitlaat.
JO DE WIT

G. van Nes-Uilkens, Eerwaarde, Van Holkema en Warendorf, Amsterdam,
1934.
Dit nieuwe boek van mevrouw van Nes-Uilkens gaf mij een gevoel van verademing
ten opzichte van de schrijfster, want veel van haar valsch pathos heeft zij hier
afgeschud, veel over-zoete liefelijkheid is weer verdwenen voor een drang naar een
eerlijker werkelijkheidsbeeld. Niet een gewenschte of verlangde wereld, maar een
meer redelijk-bestaanbare wereld verrijst met dezen wat zonderlingen dorpsdominee.
Toch vinden we hier en daar opnieuw de pathetische, bloemrijke beschrijvingen die
náást de werkelijkheid liggen; niettemin bezit dit boek veel aardigs, aantrekkelijks;
- soms ook humoristisch. ‘Eerwaarde,’ de dorpsdominee, houdt eigenlijk meer van
de natuur dan van zijn gemeente, hij is een man die het liefst in een boezeroen of
trui met een wrakke boot op de meeren zwalkt. Bij zijn gemeente heeft hij een
eigenaardige reputatie, geen slechte en geen bijzonder-goéde, maar in het meerendorp
is hij toch een figuur. Zijn groote genegenheid voor het kind van een dronkenlap,
zijn vaderlijke zorg voor het kleine meisje, dat later in de pastorie als hulp in de
huishouding opgroeit, en dan de ontluikende, teedere vriendschap van het meisje
voor haar beschermer worden er gevoelig in beschreven. Dit is een gegeven waaraan
veel bezwaren zijn verbonden, en toch - het is de schrijfster gelukt ons menig fijn
en aardig tafereel te schenken. Maar daarnaast heerscht nog altijd iets te veel aan
zelfingenomenheid - een lichte neiging tot mooi-doen. Alles bijeen: toch een
herademing, na het soms zoo onechte, opgedofte vroegere werk van deze veel gelezen
schrijfster. Mevr. van Nes-Uilkens heeft bepaalde gaven maar daarnaast gebreken;
het schijnt dat de schrijfster den strijd met deze gebreken thans heeft aangebonden.
JO DE WIT
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Marianne Philips, De Jacht op den Vlinder. Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1932.
Na haar beide romans ‘De Wonderbare Genezing’ en ‘De Biecht’ is deze novelle
van Marianne Philips een opvallende verschijning. In de eerste plaats om het
onderwerp, dat sterk sprekende Chineesche trekken vertoont. Wel niemand, die de
vorige boeken van deze schrijfster kent, zou verwacht hebben, dat Marianne Philips
zich zoo spoedig en geheel in deze ‘nieuwe’ gedachtenwereld zou hebben thuis
gevoeld. Want het Chineesche element is bij haar geen sfeer gebleven of décor, het
is volkomen in den inhoud van het verhaal verwerkt.
In de tweede plaats treft ons in deze novelle de meesterlijke taal- en
vormbeheersching. In ‘De Wonderbare Genezing’ en in ‘De Biecht’ ontbrak daaraan
nog wel eens het een en ander, maar in dit verhaal heeft de schrijfster een staat van
litteraire eruditie (in den goeden zin van het woord!) bereikt, die vele van haar
confraters haar kunnen benijden. Hoe helder is de toon geworden in dit werkje, hoe
klaar de beeldspraak, hoe zuiver het rhythme. Alles is even gaaf en àf aan dit sprookje,
dat verhaalt van datgene wat zich afspeelt op den bodem der menschelijke ziel.
Wij hopen niet, dat dit boekje verloren zal gaan tusschen zijn meer omvangrijke
en luider zich aankondigende soortgenooten. Het is als een fonkelende edelsteen
tusschen veel erts. De vinder zal zich verlustigen in zijn bezit, nù en nog vele dagen
nadien. Want naar deze symbolisch gevatte wijsheid grijpt men telkens weer. Zij laat
ons niet los, omdat wij haar niet los kunnen laten. Zij maakt een deel uit van de
werkelijkheid, die in ons is.
Daarom zal men ook meer dan eens naar dit verhaal grijpen. Want de werkelijkheid,
die in ons is, heeft vele kanten, die niet op eenmaal zijn te overzien.
ROEL HOUWINK

Henri Bruning, De Vraat van het Geluk. Amsterdam, In eigen Beheer,
1932.
In dezen bundel heeft de jonge Katholieke schrijver Henri Bruning een vijftal novellen
vereenigd: De Mongoolsche Kameel, De Leeglooper, De Anarchist, Het Zoete Tasten,
Louis Desmoulins. Het beste van het vijftal is ongetwijfeld het eerste verhaal, al is
de toets hier en daar nog wat onzeker gebleven. In de overige vier overweegt voor
onzen smaak het analytisch-psychologische te veel. Invloed van Dostojewsky is hier
onmiskenbaar. Doch meer in de motieveering dan in de uitwerking. Bij den grooten
Rus zijn de perspectieven aanzienlijk wijder en de spanningen met grooter dramatische
kracht uitgebeeld. Dit verhindert ons echter niet een diep respect te hebben voor den
geconcentreerden ernst, waarmee deze jonge schrijver zijn werk tot stand brengt.
Hier bemerkt men niets van een branie-achtig gesol met litteraire overbodigheden:
alles is strak, sober, tot den rand gevuld met
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den wil niet te wijken dan voor het uiterste. Wars van alle coulissen worden de
gevallen gesteld en in hun naaktheid aan den lezer voorgelegd. Nergens echter vervalt
de schrijver tot een soort geestelijk exhibitionisme, waarvoor overigens het gevaar
in kiem aanwezig is.
Naar wij vermoeden heeft Bruning zich in deze novellen van veel vrij geschreven,
dat een doorbraak naar omvangrijker werk in den weg stond. Dit verklaart de
hardnekkigheid, waarmede bepaalde motieven in de vier novellen, die volgen op
‘Het Mongoolsche Kameel’ weerkeeren en die feitelijk eerst in de vijfde novelle tot
uiteindelijke oplossing worden gebracht. De vraat van het geluk is zoo geworden,
telkens opnieuw, tot een vermomming van de vraat van den dood, de groote roover,
die geen menschelijk bezit ongemoeid laat, die alles aanrandt en verbrijzelt. Eerst
als in de laatste novelle deze vermomming zichtbaar geworden is als zoodanig, kan
niet enkel het masker gelicht worden, maar is ook de triumf behaald op den dood.
Want de dood zonder masker is de overwonnen dood. Hem kan men in de oogen
staren, die onze eigen oogen zijn, zonder te verbleeken.
ROEL HOUWINK

P. Verhoog, Van Havens en Zeeën. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932.
P. Verhoog is onder onze auteurs vrijwel de eenige, die zich bezighoudt met maritieme
onderwerpen in onze letterkunde. Hij is een schrijver van talent, die zich
langzamerhand een eigen stijl verworven heeft. Of hij onzen Nederlandschen Jozef
Conrad worden zal? Wij vermoeden van niet. Zijn werk mist daartoe epische breedte.
Het is nog te zeer vervuld van het détail, te vol van pittoreske bijzonderheden, die
de groote levensgeheimen overdekken. De invloed van Tachtig doet zich hier gelden
in ongunstigen zin, zooals zoo vaak, helaas. Nog altijd worstelen wij met een ‘litteraire
taal’, die hoe langer hoe verder van de sedert het einde der negentiende eeuw sterk
veranderde werkelijkheid is komen af te staan. Zij schuift zich tusschen de
oorspronkelijke vizie van den kunstenaar en de hedendaagsche lezers als een muur,
die een wederzijdsche toenadering ten zeerste bemoeilijkt.
Hoeveel lichter zouden zich de novellen van Verhoog laten lezen, indien niet
telkens ‘litteraire’ uitdrukkingen de aandacht remden. Toch bestaat natuurlijk de
mogelijkheid, dat deze schrijver zich op den duur steeds verder los zal kunnen maken
van het impressionisme. Aanwijzingen in dit opzicht zijn er stellig, wanneer men
b.v. ‘Vancouver’, de oudste novelle uit den bundel met de jongste (‘Mistreis’)
vergelijkt. ‘Vancouver’ wemelt nog van litteraire ‘Klein-malerei’, terwijl de
uitdrukkingswijze in ‘Mistreis’ veel strakker en soberder is geworden.
Wanneer Verhoog er in slaagt zich van het ‘schilderen’ ten bate van het ‘beelden’
te bevrijden, zal zijn werk duidelijker tot ons volk spreken dan tot nu toe het geval
is. Dan zal het zijn ‘litterair’ habijt hebben afgelegd en spontaan de zilte kracht van
de zee opnieuw kunnen wakker roepen in ons traag en zwaar geworden bloed.
ROEL HOUWINK
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C. van Dijk, Tao (Universeel Bewustzijn). Amsterdam, Ned. Keurboekerij.
Z.j.
In dit met zorg uitgegeven boekje heeft de heer C. van Dijk een poging gewaagd om
een berijmde parafraze te geven van het eerste deel van de Tao-Teh-King. Een
hachelijke onderneming, te meer waar de schrijver zich van den vorm der poëzie bij
zijn arbeid heeft bediend. In driehondervijftig vierregelige gedichtjes heeft hij de
eerste zevenendertig hoofdstukken van het beroemde chineesche werk geparafrazeerd.
Om een dergelijke onderneming tot een goed einde te brengen moet men niet enkel
een wijsgeer zijn van buitengewoon formaat, doch tevens ten minste Boutens in zijn
meesterlijke taal-beheersching nabij komen. De heer van Dijk zal van zichzelf niet
willen zeggen, dat hij een zoodanig iemand is en zoo was zijn al te stoutmoedige
poging wel tot mislukken gedoemd. Toch prijzen wij het in dezen jongen man, dat
hij in een onverschilligen en slappen tijd als de onze den moed heeft gehad te
worstelen met den zin van deze oer-oude Chineesche wijsheid. Wij gelooven, dat
hij er verstandiger aan zou hebben gedaan, indien hij zijn parafraze in manuscript
gehouden had en volstaan met dankbaar voor zich te erkennen wat hij voor zijn
geestelijk leven aan deze kennismaking met Lao Tse ontvangen had, want wij vreezen,
dat hij later groote spijt hebben zal van deze voortijdige publicatie.
Wil men de Tao-Teh-King commentarieeren voor menschen van onzen tijd dan
is daarvoor meer noodig dan hetgeen de heer Van Dijk vermocht te geven. Wie zijn
parafraze naast de vertaling van Alexander Uhlar legt, zal onmiddellijk zien, dat
diens vertaling vele malen scherper en helderder dan de parafraze is en dat het dikwijls
zeer twijfelachtig is, of de commentator zich wel strikt genoeg aan den tekst gehouden
heeft en niet eigen gedachten op tamelijk willekeurige wijze aan het origineel heeft
vastgeknoopt. De ons toegemeten ruimte laat helaas niet toe een en ander uitvoerig
met voorbeelden te staven, maar ieder die in het bezit van beide boeken is, kan
gemakkelijk voor zich zelf de proef nemen. Wij volstaan daarom hier met een enkel,
naar wij meenen, overigens voor zich zelf sprekend citaat uit de Twaalfde Spreuk:
Alexander von Uhlar:
Zu starker Gesichtseindruck stumpft das Gesicht.
C. van Dijk:
Té scherp zien, ontaardt in staren.
In de schaduw onontdekt,
Blijft nog zooveel te verklaren,
Sluim'rend buiten 't lichteffect.

Alexander von Uhlar:
Zu starker Gehörseindruck stumpft das Gehör.
C. van Dijk:
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Té scherp luist'ren naar de dingen
Die luidruchtig langs ons gaan,
Maakt ons doof voor fluisteringen,
In het zielsgebied ontstaan.

Alexander von Uhlar:
Zu starker Geschmackseindruck stumpft den Geschmack.
C. van Dijk:
Onze goede smaak ontkennend
Vreet het zoogdier gras en klaver
Zijn gehemelte verwennend,
Eet het ‘mensch-dier’ het cadaver.

Wij willen hier nog slechts aan toevoegen, dat wij naar dit voorbeeld niet hebben
‘gezocht’. Er zijn in het boekje nog grootere afwijkingen te vinden van den tekst,
doch ook deze schijnen ons reeds de perken der redelijkheid te buiten te gaan.
ROEL HOUWINK

Samuel Rocheblave, L'Age classique de l'art français, Librairie de Paris
Firmin-Didot et Cie.
Met de klassieke periode van de Fransche kunst bedoelt de bekende Fransche
hoogleeraar, die in oorlogstijd met een cultureele zending in ons land was belast en
daarna een boek schreef ‘Chez les neutres du Nord’, de periode, die begint met Simon
Vouet (die werkte tusschen 1620 en 1650) en eindigt met Louis David (1748-1925).
Uit den aard der zaak is een dergelijke indeeling eenigszins willekeurig; misschien
hangt zij voor een deel samen met de blijkbare voorliefde van den schrijver voor de
zoo bij uitstek Fransche kunst van Vouet, dien hij in verschillende opzichten boven
Rubens stelt, o.a. om zijn grootere gematigdheid. Wij laten deze voorkeur voor
rekening van den schrijver. Overigens brengt deze degelijke studie veel gegevens
omtrent de ontwikkeling van de beeldende kunst in Frankrijk, zonder dat men echter
kan zeggen, dat de schrijver hier een diep gevoel openbaart. Het blijft allemaal een
beetje droog en geleerd en soms ook nogal chauvinistisch. Over groote figuren als
Poussin, Claude Lorrain en Watteau kan men zich boeiender bladzijden denken dan
de heer Rocheblave geeft. Buiten den tekst zijn 35 afbeeldingen bijgevoegd.
J.S.

Journalistieke teekenkunst
Journalistieke teekenkunst of teeken-journalistiek? Welke der twee qualificaties is
de goede voor het werk van A. F u n k e K ü p p e r , bekend uit bladen der
Arbeiderspers en onlangs in ‘Studio '32’ te Rotterdam in den oorspronkelijken staat
tentoongesteld? Wij behoeven niet te kiezen. Beide komen te pas.
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Misschien had de tentoonstelling een nog beteren indruk achtergelaten, dan dien zij
heeft gemaakt, ware ze kleiner, een keur geweest. ‘Vertaalt’ men beter door gunstiger,
zoo is dit zeker. Doch had men een juisteren indruk gekregen? Dat niet.
Vroeger heeft Küpper ook wel geschilderd. Doet hij het nog? De eenige litho in
de verzameling teekeningen met potlood of krijt (er was ook een ets), gaf
schilderkunstige eigenschappen te zien: toonwaarden vol gelijk kleurwaarden en ook
zoo zwaar als deze kunnen zijn. Schilderijen waren hier echter niet. Ik herinner er
mij van tien of elf jaar geleden. Een tentoonstelling in Eckhart's kunstzaal, eveneens
te Rotterdam. Daar heeft Küpper mede als schilder begaafdheid bewezen. Eenvoudig
als het was, beschouwde men wat hij bereikt had toch met waardeering. Ontbrak
hem destijds evenwel het zelfvertrouwen, dat op voldoende kennis van het handwerk
steunt? Men bespeurde soms een bedachtzaamheid in zijn schildering, zoowel in den
toets als, bovenal, in de duiding der kleur, welke de uiting van een gevoel of
gewaarwording scheen te hebben belemmerd.
In het teekenwerk van thans is van omzichtigheid of aarzeling niets meer te
bekennen. Tenminste niets van zulke, die gevolg van zich-onzeker-voelen zoude
zijn. Het krantenwerk laat zoo'n gevoel geen tijd, zich te ontwikkelen en zoo het
opeens, als een vlam omhoogschoot, dan had de teekenaar nog geen gelegenheid er
aandacht aan te schenken. Het werk moet af. Clichémaker, drukker kunnen niet
wachten. De pers staat gereed om te draaien.
Kan men in veel van Küpper's werk een drang erkennen, welke die der zuivere
ambitie is, in een deel er van neemt men ook van dien anderen, den dwang van buiten
af, symptomen waar. Vluchtig als het gedaan blijkt te zijn, geeft dit geen aanleiding
om Küpper's arbeid achteloos of slordig, wel om dien soms haastig of gehaast te
noemen. Zou de teekenaar, had hij meer tijd en rust gehad, niet iets beters hebben
terechtgebracht van bijvoorbeeld het portretje van A.B. de Zeeuw, hem stellig van
nabij bekend? Wellicht stond zijn model den teekenaar in dit geval te dicht nabij,
heeft deze hier geen afstand kunnen nemen. Maar hoe dan te verklaren, dat
karakteristieken als ‘De tenor’ en ‘De overste’ lang niet fel genoeg lijken te zijn?
Had Küpper niet de bedoeling, te hoonen? Is hekelen eigenlijk niet naar zijn aard?
Hij kan het toch wel: zie ‘ds. Kersten.’ En waardoor zijn ‘welwillende’ caricatuurtjes
als die van den beeldhouwer Bolle en den beeldhouwer en schilder Chabot zoo zwak,
in tegenstelling tot de zeker evenmin boosaardig bedoelde, sterke en scherpe
uitbeelding van Esther de Boer-van Rijk? Men zou kunnen zeggen, dat Küpper
eigenlijk geen caricaturist is, tenminste niet in de eerste plaats, zeker niet als men
aanneemt, dat een caricaturist noodwendig moet overdrijven. Accoord. Inderdaad
bepaalt hij er zich in den regel toe, den voornaamsten karaktertrek te accentueeren,
niet overdreven sterk, doch sterker dan de overige trekken. Verplaatsen wij nu echter
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de beschouwing van het gebied der observatie met een glim- of grimlach naar dat
der waarneming die liever aanvaardt dan oordeelt. Hoe komt het, dat de
landschap-teekeningen, welke Küpper op Marken en in Zeeland, Volendam of
Hindeloopen, evenals die hij naar den ‘Engelsche steeg’ (Amsterdam) heeft gemaakt,
zooveel zuiver en raker zijn dan andere, van een bezoek aan Corsica medegebracht?
Men zal die onevenwichtigheid van Küpper's werk in zijn geheel niet anders
kunnen verklaren, dan zóó: een deel van dit werk is teeken-journalistiek. Vlug en
vluchtig opgemerkt, als tusschen duim en vinger vastgehouden en rap genoteerd.
Dat kan slechts fijn of scherp en tevens zuiver zijn, zoo wie op deze wijze werkt een
onmiddellijk treffende en indringende visie en een snel absorbeerend
bevattingsvermogen bezit. Eigenschappen, welke Küpper niet voldoende eigen, of
tenminste niet voortdurend vaardig in hem zijn.
Maar een ander deel, het betere deel van zijn werk, dat is óók wel journalistiek,
doch journalistieke kunst. Voor deze heeft de teekenaar de qualiteiten. ‘Momentan
packend und nachhaltig wirkend,’ heeft iemand eens de (beeldende) kunst-in-reclame
als eischen gesteld. Kunnen zij niet eveneens voor de journalistieke teekenkunst
gelden? Oogenblikkelijk pakkend.... van den krantelezer mag men niet verwachten,
dat hij zich over een ‘plaatje,’ vluchtige verschijning voor zijn oogen, zal bezinnen.
Toch ‘nachhaltig’, even aanhoudend, dóórwerkend.... vouwt hij het dagblad dicht,
dan moet er, als áchter zijn oogen, niettemin een herinnering zijn.
Soms met een eenvoudige, simpele lijn, die bijvoorbeeld aan een naaktje - Küpper
teekende er en nam er een vijftal in zijn tentoonstelling op - ronding van weligen
vorm en tevens expressie van stof gaf, soms in een meer uitvoerige karakteriseering
door middel van talrijke, kernachtige krasjes, is Küpper er menigmaal in geslaagd
onmiddellijk indruk te maken en tegelijk de mogelijkheid der na-ondervinding te
wekken. Zoo'n indruk bekomen, zoo'n herinnering behouden heb ik van die zijner
teekeningen, hierboven als de beste gewaardeerd. Maar van een andere in het
bijzonder. Het portretje van wien hij noemt ‘Oome Jan’ (Jan van Zutphen). Doordat
Küpper dit niet enkel vaardig of knap, niet alleen geestig of raak, doch daarenboven
met genegenheid en eerbied heeft geteekend.
KOOMEN

Ottokar Coubine in den kunsthandel J. Goudstikker
De schilder Ottokar Coubine, die tezamen met den hier onlangs nog besproken
beeldhouwer Moissy Kogan, in Maart-April een tentoonstelling in den kunsthandel
J. Goudstikker hield, is in 1883 te Boskowitz in Moravië (Tsecho-Slovaaksche
republiek) geboren. Reeds vóór hij naar school ging, had hij heel veel pleizier in het
teekenen en niet minder ook in het schilderen.
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Hij kleurde toen de reproducties in alle oude deelen van de Gartenlaube (z'n vader
was boekhandelaar), waarbij zijn moeder hem goeden raad gaf voor de manier de
uniformen der generaals te kleuren, waarvoor hij Pruisisch blauw nam terwijl hij de
decoraties verguldde. Later begon hij naar de natuur te teekenen, het eerst de ruïnes
van een oud kasteel.
Op school waren de cijfers voor het teekenen heel middelmatig. Naar het voorbeeld
van zijn grootvader, die schoolhoofd was, wilden zijn ouders volstrekt een onderwijzer
van hem maken. Op z'n zestiende jaar mocht hij eindelijk na harden strijd naar de
Academie voor schoone kunsten te Praag gaan. Geen leeraar wilde hem passen en
gedurende zes jaar passeerde hij bijna alle ateliers en professoren. In 1905 ging hij
naar de Antwerpsche Academie, waar hij slechts twee teekeningen ‘beging’. Na een
maand reeds verliet hij Antwerpen, om naar Parijs te gaan.
Hij deed een reis naar Italië; keerde naar huis terug om eindelijk rust te vinden;
nam een benoeming aan tot assistent bij het teekenonderwijs aan de Hoogere
Kunstnijverheidschool te Praag; zei den directeur vaarwel en ging opnieuw naar
Parijs, met de bedoeling zich hier te vestigen. Gedurende den heelen oorlog werkte
hij op de Nationale Bibliotheek en bezocht nu en dan een Academie om naakt te
teekenen.
Spoedig daarna voelde hij een sterk verlangen naar het Zuiden te reizen, waar men
hem Apt (Vaucluse) had aanbevolen, een raad waarvoor hij z'n vrienden thans nog
oprecht dankbaar is. Hij heeft zijn verblijf in Frankrijk slechts een enkele keer
onderbroken, om naar Italië te gaan. Sedert leeft hij weer in Apt, waar hij zijn Arcadië
gevonden heeft.
***
De kunst is volgens Coubine's eigen bekentenis, een woord, waarmee men
gemeenschap houdt met z'n omgeving. ‘Ik deel de dingen mede welke ik
belangwekkend vind en waarvan ik denk dat zij anderen zouden kunnen interesseeren.
En zoodoende wensch ik vooral oprecht te blijven met mijzelf, evenals met m'n
naaste. De primitief is mooi om z'n oprechtheid, en niet om z'n onkunde. Spelen met
de stof en de beschrijvende meetkunde is niet het doel der kunst. Het gezicht op het
ding moet het portret zijn, dat wij door ons gevoel en onzen smaak boven de
alledaagschheid verheffen. De gedachte is er vóór de streken en toetsen van het
penseel. De eenheid van onze aandoeningen moet vol maat zijn, want de maat is
alles. Als gij de exposities bezoekt, de tijdschriften leest, zult gij vinden hoe zeldzaam
de kennis van de maat is, van de nauwkeurigheid, van de evenwichtige schoonheid.
Een verweekelijkt Christendom heeft ons tot die sentimentaliteit gebracht en tot die
decadentie, waarvan alleen het realisme en het naturalisme ons zullen kunnen redden.’
‘Een schilderij is eerst een gedachte en dan handwerk. Als dit laatste
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niet beantwoordt aan mijn gedachten, aan mijn gevoelens, meen ik het niet ernstig
of ik vind het niet interessant genoeg om het publiek door mijn oogen te laten kijken.
Daarom heb ik alle subjectieve opvattingen laten varen. Ik wil gemakkelijk te
begrijpen zijn, zonder de pretentie te hebben klassiek te zijn. Ik wil eerlijk zijn
tegenover mijzelf en mijn naaste.’
Als men deze teksten gelezen heeft, zal men er zich niet meer over verwonderen,
dat Ottokar Coubine de Fransche kunst bemint, omdat hij hartstochtelijk van orde
en klaarheid houdt. Men moet de Tsechen (en Coubine is een tot Franschman
genaturaliseerde Tsech) tot de grootste bewonderaars der Fransche kunst in Europa
rekenen. Sinds de dertiende en veertiende eeuw reeds werden de primitieven van
Praag bevrucht door de richtingen, welke zij bij de meesters van Avignon gevonden
hadden. En zoo is ook Coubine's gevoel meer Latijnsch dan Slavisch.
Al construeert hij z'n schilderijen niet alsof hij geometrische stellingen wilde
bewijzen: er heerscht in z'n kunst, evenals in de Fransche van haar ontstaan af, een
mathematische geest, een constructieve zin voor orde, maat en wettigheid. Het penseel
dat deze schilder voert, is in verstand gedoopt; hij componeert en vormt helder bewust
naar vaste wetten en weegt de details en het groote geheel nauwkeurig tegen elkander
af. Hij is geen realist van het toevallige, maar van het blijvende en wil evenals
Cézanne Poussin overmaken naar de natuur, wat niet anders dan het ‘maken eener
verbeelding’ is. De expositie zijner werken is evenals de recente van Léon Zack en
Victor Tischler (men zou deze namen met die van enkele landgenooten kunnen
vermeerderen) een bewijs dat de tijd zich wendt en dat de schilders terugkeeren naar
goede en rijke tradities. Een nieuw classicisme, een nieuw humanisme is geboren,
dat geen valsch classicisme en geen nieuw academisme is, maar dat uit is op
mathematisch doorzichtige klaarheid van ordonnantie, op eenvoudige, vaste en
bepaalde vormgeving, en op voornaamheid van houding. Adolphe Basler heeft
Coubine overschat en daardoor tegenspraak uitgelokt; de naturalisten hebben
Coubine's kunst koude verweten en Wilhelm Uhde, de ontdekker van Rousseau le
douanier, schreef, dat hij teekende als een aankomend leeraar en schilderde als een
oude juffrouw, maar hij moest toch ook toegeven, dat zijn schilderijen, hoewel ietwat
bleek en verouderd en even door Corot's invloed aangeraakt, dikwijls een treffende
liefde, een discrete, bloemrijke, Anacreontische taal en een innig en teeder verband
met het ding openbaren.
Coubine's bucolische, idyllische schilderijen, - z'n landschappen van Toscane, van
de Haute Provence en de Alpen -, hebben vaak de frischheid van een lied van
Anacreon of Virgilius; zij zijn meesterlijk, met grooten smaak gecomponeerd en
verfijnd van toon en teekening. ‘Far trom the madding crowd’ werkt hij voor de
enkele gelukkigen, voor wie de kunst de magische harmonie der contrasten en der
gelijken is.
KASPER NIEHAUS
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G.C. Haverkamp
(1872-1926)
Men kan de tentoonstelling, door de Leidsche Kunstvereeniging in de Lakenhal
ingericht, van het nagelaten grafisch werk van G.C. Haverkamp, schilder en graficus,
die in 1926 op 54-jarigen leeftijd overleed, een ‘daad van eenvoudige
rechtwaardigheid’ noemen tegenover dezen zoo bescheiden kunstenaar, om wiens
figuur nimmer groot rumoer was; die nooit het middelpunt was van heftige debatten
en zelfs niet van de belangstelling van het kunstlievend publiek. Haverkamp was een
schilder, een teekenaar, van wiens bestaan men wist; die ‘er ook nog was’ bij de
anderen, die men beter kende. Enkele kunstbroeders en een paar kunstminnaars
droegen hem in hun hart, maar zelfs voor die betrekkelijk kleine schare van menschen,
die de beeldende kunst liefhebben, bleef Haverkamp zijn leven lang iemand, over
wien men geneigd is heen te kijken. Hij maakte het den menschen daarin gemakkelijk;
hij effaceerde zichzelf. Maar ook: hij stelde hen, die hem waardeerden, vaak te leur
door werken, die wel van veel studie, maar van weinig spanning getuigden. Zoo
leidde dit tot een te haastig eind-oordeel over zijn werk, als zou dit ten slotte in zijn
geheel beneden de middelmaat zijn gebleven. Ik geloof niet, dat dit oordeel gebaseerd op laagte-punten - juist is en word daarin versterkt, nu wij in Leiden
ongeveer 100 stuks van zijn grafisch werk bijeen zien.
Haverkamp heeft veel en hard gewerkt en geploeterd met een zeldzame overgave
tot zijn roeping. Zijn schilderwerk blijft hier buiten beschouwing; hij was meer
grafisch kunstenaar en voelde zich tot de grafiek zeer aangetrokken. Enorm veel
heeft hij geteekend en op deze uitgebreide tentoonstelling was slechts een klein deel
van zijn oeuvre aanwezig. Blad voor blad bekijkend treft één ding ons dadelijk: deze
man heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt, noch naar goedkoope successen gezocht
en nimmer is hij verstard in een motief of een techniek. De technisch-moeilijke
opgaven zocht hij en - merkwaardig genoeg - daarin juist overwon hij vaak het
moeilijke detail, dat hem in eenvoudige opgaven dwars zat. Een goed voorbeeld is
het met o.i. inkt gepenseelde ‘akkers in het duin te Katwijk’ uit 1909, een magistrale
teekening, groot gehouden ondanks de verbijsterend knappe detailleering van de
warreling der korenhalmen, die hij in hun blonde beweeglijkheid weergaf, niet
materalistisch maar suggestief-samenvattend, zoo, dat wij zoowel het geheel als de
deelen als een schoonheid ondergaan. Als Haverkamp niets anders had gemaakt dan
dit eene ding, verdiende zijn naam nog bewaard te blijven en deze teekening in een
openbare verzameling te worden geplaatst. Maar, zooals ik reeds zeide, Haverkamp
stelde zijn vrienden nogal eens te leur, omdat hij zijn liefde voor het detail de teugels
vaak vierde zonder de details tenslotte te kunnen samenvatten tot die synthese,
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welke het kunstwerk nu eenmaal behoeft. Dan verdronk het werk in de bijzonderheden
en werd een droge catalogus. En eigenlijk zijn de hoogtepunten in zijn werk te
zeldzaam geweest. De spanning der vervoerende voordracht, de warme adem van
den scheppenden kunstenaar, de als in trance schrijvende hand, zooals Rembrandt
die had; Rembrandt, die immers elke lijn adelde door iets, dat buiten alle werkelijkheid
omging, hoe schaars vinden wij dat alles in het oeuvre van Haverkamp! Zeker; maar
tòch, die momenten zijn ook in zijn werk voorgekomen en, alles bijeen, in voldoenden
getale om Haverkamp te mogen rekenen tot de goede grafici van dezen tijd.
Het tweede, dat treft in zijn werk, is de afwezigheid van de menschelijke en dierlijke
figuur en van het portret. Ook deze beperktheid moeten wij releveeren. Afgezien van
enkele stillevens was Haverkamp een schilder, meer nog een teekenaar van het
landschap en het kerk-interieur. Wij kunnen veel studie-bladen, die niet verder zijn
gebracht dan de opsomming van details terzijde laten, om te wijzen op enkele
teekeningen van landschappen, waarin hij over de stof zegevierde en louter met krijt
of o.i.-inkt een kleur wist te suggereeren, een wijdheid wist op te roepen, een
atmosfeer, een geur van aarde kon doen aanwaaien; zoo enkele met o.i.-inkt
gepenseelde teekeningen uit Soest, een boerderij bij Abcoude, een strand te Katwijk.
Van de kerk-interieurs zijn er enkele, die niet onder doen voor die van Bosboom, als
b.v. uit Katwijk-binnen en de St. Pieterskerk te Leiden.
Onder de etsen zijn zoowel stadsgezichten als landschappen en ook in deze techniek
zien wij tusschen veel onbelangrijks enkele sublieme uitingen als b.v. dat
prachtig-doorwerkte en toch zoo vol en groot gebleven stoppelveld met schoven.
Zoo wordt dan de eind-indruk, dat wij in Haverkamp niet een groote figuur hebben
gehad, veel minder iemand, die de kunst nieuwe wegen toonde, maar een, die in een
tijd, waarin het ambachtelijk kunnen in discrediet raakte, zich niet schaamde voor
zijn toewijding tot de techniek; die in een tijd, waarin het detail werd verwaarloosd
als hebbende geen belang, liefde bleef hebben voor de kleine dingen der aarde en er
de schoonheid van begreep; die ten slotte in verschillende stalen van zijn grafisch
werk een merkwaardig technisch meesterschap wist te paren aan een omvattend en
diep schouwen in de structuur der aardsche dingen. Dit is de grafische nalatenschap
van dezen stille-in-den-lande. Toen hij stierf, was het, of hij voor velen niet had
geleefd; voor ons, die zijn werk hebben gezien, blijft de fijne, dichterlijke natuur van
dezen beschroomde in zijn werk leven.
J.S.
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[Deel LXXXVIII]
Inhoud van Deel LXXXVIII
Bladz.
AAN MIJN ZOON, door ROEL HOUWINK 247
BEZOEK, door P. HOOGENBOOM

195

BLANCHARD (MARIA), EEN TE
379
WEINIG GEKENDE SPAANSCHE
SCHILDERES, door G.T. SCHELTEMA,
met 5 illustraties
BLOEIENDE HERFST, door JOHAN DE 176
MOLENAAR
BRONNEN (DE MONUMENTALE) IN 170
ZWITSERLAND, door OTTO VAN
TUSSENBROEK, met 8 illustraties
BUKEN, door AUGUST VAN
CAUWELAERT

249

DE ARISTOCRAAT, door M.H.
SZÉKELY-LULOFS

119

DE ARMEN, door M. MOK

129

EEN DON JUAN OP DEN
322
TERUGWEG, door M.H. VAN CAMPEN
ETRURISCHE SCHILDERKUNST I en 1, 238
II, door L.J. ELFERINK, met 23 illustraties
FRIEDHOFF'S RAADHUIS VAN
361
ENSCHEDE, door J. SLAGTER, met 21
illustraties
GELUK, door ALBERTINE DRAAYER-DE 395
HAAS
GODS MUILDIEREN, door ROEL
HOUWINK

248

GRIEKSCHE MUNTGRAVEURS
(VIJF), door J.H. JONGKEES, met 20
illustraties

225

HERINNERING, door A.
HENDRIKS-KAPPELHOFF

56

HERINNERING, door ROEL HOUWINK 246
HERINNERING, door JO LANDHEER

224
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HET DOEL, door JOHAN DE MOLENAAR 394
HET KIND, door PETER VAN STEEN

339

HET VROUWENHUIS, door A. VAN
413
HAERSOLTE-VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
III
HET WELKOM SCHANDAAL, door
P.H. RITTER JR.

35, 103, 177

HUIS (HET), DER FAMILIE VAN
SCHUYLENBURCH TE
'S-GRAVENHAGE, door DR. M.D.
OZINGA, met 15 illustraties

289

ISRAELS (ISAAC), door HENRIËTTE
MOOY

393

KOLBE (DUITSCHE
BEELDHOUWKUNST EN GEORG),
door MARIUS DAALMAN, met 4
illustraties

145

KRONIEK

59, 131, 203, 275, 347, 419

LEVENSDROOM, door HENK VOS

274

MODERSOHN-BECKER (PAULA), DE 73
SCHEPPENDE VROUW, door HERMIEN
VAN DER HEIDE, met 6 illustraties
MODIGLIANI (AMADEO), door H.
BUYS, met 4 illustraties

20

MROZEWSKI'S (STEFAN),
HOUTSNEDE, door S.P. ABAS, met 2
illustraties

316

‘MY LADY'S CHAMBER’, door JUUL 264
ROGGEVEEN
NOORDWEST INDIANEN (CULTUUR 155
EN KUNST DER), door W. JOS. DE
GRUYTER, III, Slot, Het Ornament, met
14 illustraties
NOVEMBERMORGEN, door HENK VOS 338
NOVICE, door CAMP DE BASSCHAERDE 263
O, GEUR VAN BLOEMEN, door JOHAN 55
DE MOLENAAR
OUDERDOM, door A.
HENDRIKS-KAPPELHOFF

202

PARADIJS, door HENK VOS

273
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PISANO (ANDREA), IN FLORENCE, 217
door DRS. J.S. WITSEN ELIAS, met 7
illustraties
POMPON, door H. VAN LOON, met 4
illustraties

99

ROOD EN WIT, door LAURENS VAN DER 321
WAALS
STRAATMUZIEK, door P.
HOOGENBOOM

130
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THIBETAANSCHE ROLPRENTEN, 26, 86
door J.L.J.F. EZERMAN, met 6 illustraties
TOONEEL (DE ONTWIKKELING
VAN HET MODERNE) IN DE
VEREENIGDE STATEN, door
CORNELIUS CONIJN, met 3 illustraties

386

TOONEEL TE MOSKOU, door MR.
JOHAN HUIJTS, met 7 illustraties

304

TYPEN, door MARIA FAVAI-KIEVITS, II, 57
HET PERSONEEL VAN HET POSTKANTOOR
VENSTER EN GEVEL, door DR. E.H. 10
TER KUILE, II, Van het Einde der 18e
Eeuw tot Heden, met 5 illustraties
WATER UIT DE ROTS, door HÉLÈNE
SWARTH

34
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316

ABAS (S.P.)

STEFAN MROZEWSKI'S
HOUTSNEDE

BUYS (H.)

AMADEO MODIGLIANI

20

CAMP DE
BASSCHAERDE

NOVICE

263

CAMPEN (M.H. VAN)

EEN DON JUAN OP DEN
TERUGWEG

322

CAUWELAERT
(AUGUST VAN)

BUKEN

249

CONIJN (CORNELIUS)

DE ONTWIKKELING VAN 386
HET MODERNE TOONEEL
IN DE VEREENIGDE STATEN

DAALMAN (MARIUS)

DUITSCHE
BEELDHOUWKUNST EN
GEORG KOLBE

145

DRAAYER-DE HAAS
(ALBERTINE)

GELUK

395

ELFERINK (L.J.)

ETRURISCHE
SCHILDERKUNST

1, 238

EZERMAN (J.L.J.F.)

THIBETAANSCHE
ROLPRENTEN

26, 86

FAVAI-KIEVITS
(MARIA)

TYPEN II

57

GRUYTER (W. JOS.)

CULTUUR EN KUNST DER 155
NOORDWEST INDIANEN III

HAERSOLTE-VAN
HET VROUWENHUIS III
HOLTHE TOT ECHTEN
(A. VAN)

413

HEIDE (HERMIEN VAN PAULA
73
DER)
MODERSOHN-BECKER, DE
SCHEPPENDE VROUW
HENDRIKS-KAPPELHOFF HERINNERING
(A.)

56

HENDRIKS-KAPPELHOFF OUDERDOM
(A.)

202

HOOGENBOOM (P.)

195

BEZOEK
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HOOGENBOOM (P.)

STRAATMUZIEK

130

HOUWINK (ROEL)

AAN MIJN ZOON

247

HOUWINK (ROEL)

GODS MUILDIEREN

248

HOUWINK (ROEL)

HERINNERING

246

HUYTS (Mr. JOHAN)

TOONEEL TE MOSKOU

304

JONGKEES (J.H.)

VIJF GRIEKSCHE
MUNTGRAVEURS

225

KUILE (Dr. E.H. TER)

VENSTER EN GEVEL II:
Van het Einde der 18e
Eeuw tot Heden

10

LANDHEER (JO)

HERINNERING

224

LOON (H. VAN)

POMPON

99

MOK (M.)

DE ARMEN

129

MOLENAAR (JOHAN
DE)

BLOEIENDE HERFST

176

MOLENAAR (JOHAN
DE)

HET DOEL

394

MOLENAAR (JOHAN
DE)

O, GEUR VAN BLOEMEN

55

MOOY (HENRIETTE)

ISAAC ISRAËLS

393

OZINGA (Dr. M.D.)

HET HUIS DER FAMILIE
289
VAN SCHUYLENBURCH TE
'S-GRAVENHAGE

RITTER Jr. (P.H.)

HET WELKOM SCHANDAAL 35, 103, 177

ROGGEVEEN (JUUL)

‘MY LADY'S CHAMBER’

SCHELTEMA (G.T.)

EEN TE WEINIG GEKENDE 379
SPAANSCHE SCHILDERES:
MARIA BLANCHARD

SLAGTER (J.)

FRIEDHOFF'S RAADHUIS
VAN ENSCHEDE

361

STEEN (PETER VAN)

HET KIND

339

SWARTH (HÉLÈNE)

WATER UIT DE ROTS

34

SZEKELY-LULOFS
(M.H.)

DE ARISTOCRAAT

119

264

TUSSENBROEK (OTTO DE MONUMENTALE
VAN)
BRONNEN IN
ZWITSERLAND

170

VOS (HENK)

LEVENSDROOM

274

VOS (HENK)

NOVEMBERMORGEN

338
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VOS (HENK)

PARADIJS

273

WAALS (LAURENS
VAN DER)

ROOD EN WIT

321

WITSEN ELIAS (Drs.
J.S.)

ANDREA PISANO IN
FLORENCE

217
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Inhoud van de kroniek
Bladz.
ARIADNE OP NAXOS, door Dr. J.M.C. 285
VAN OVERBEEK, met 1 illustratie
BENOIT (PETER), door H.F. KERNKAMP 141
BERLAGE (BIJ HET HEENGAAN
VAN), door J. SLAGTER

211

BOEKBESPREKING, door H.R., ROEL 59, 131, 203, 276, 347, 419
HOUWINK, JO DE WIT en J.S.
CHINEESCHE SCHILDERKUNST
212
(TENTOONSTELLING VAN
MODERNE), STEDELIJK MUSEUM,
AMSTERDAM, EN
GEMEENTE-MUSEUM, DEN HAAG,
door R.H. VAN GULIK, met 1 illustratie
DEIJSSEL (VAN) ZEVENTIG JAAR,
door H.R.

275

HOFFMAN (BEELDHOUWWERK
71
VAN WILMER) IN KUNSTHANDEL
SANTEE LANDWEER, AMSTERDAM,
door J.S.
HUARA (DE INCADANSERES
428
HELBA), door CORNELIUS CONIJN, met
1 illustratie
ISRAELS (IN MEMORIAM ISAAC),
door J. SLAGTER

354

ITALIAANSCHE KUNST (DE
TENTOONSTELLING VAN) TE
AMSTERDAM, Juli - October 1934,
door v. G., met 1 illustratie

281

KRIEGE (JAN), METAALWERKER,
door KOOMEN, met 2 illustraties

137

KROP (BIJ DE
EERE-TENTOONSTELLING VAN
HILDO), door O.v.T., met 1 illustratie

65

KWIATKOWSKA (HET) IN DEN
139
KUNSTHANDEL SANTEE
LANDWEER, AMSTERDAM, door J.S.,
met 1 illustratie
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LE CAMPION (HOUTGRAVURES
VAN VALENTIN), door KASPER
NIEHAUS, met 2 illustraties

214

MASTENBROEK (IN MEMORIAM
69
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AFB.

2. GEVELVELD UIT DE ‘TOMBA DEI TORI’ IN CORNETO

Etrurische schilderkunst
La tomba dei tori
door L.J. Elferink
WEINIG volken der oudheid kunnen zich zoozeer in de belangstelling van het publiek
verheugen als juist de Etruriërs. Hun ras en afkomst, hun levenswijze en niet het
minst hun taal hebben voor den ontwikkelden leek door hun raadselachtigheid een
bijzondere bekoring, die nog versterkt wordt en een zeer eigen kleur verkrijgt door
zeer uiteenloopende associaties.
Zeer nuchtere naturen vermag reeds het enkele feit der onontcijferbaarheid hunner
taal te boeien. Niet zonder grond. Immers brokstukken dezer taal zijn reeds bekend
sedert 1493, toen te Viterbo Etrurische sarcophagen gevonden werden, op wier
deksels zich inscripties bevonden, die de aandacht der geleerden van die dagen
trokken en tot menigvuldige gissingen aanleiding gaven. Bijna geen jaar ging nadien
voorbij zonder dat van nieuwe vondsten gewag gemaakt wordt, zoodat nu vele
duizenden van inscripties geregistreerd zijn. Zelfs werden enkele langere teksten
gevonden, waaronder één van 1500 woorden, die geschreven was op de windsels
van een Egyptische mummie, bewaard in een klein museum in het Kroatische Agram
en die in het einde van de vorige eeuw bekend werd. Aan den anderen kant
ontwikkelden en verfijnden zich onze methoden van ontcijfering meer en meer aan
zeer verschillende talen en schriften, aan het spijkerschrift en aan het
hiëroglyphenschrift, aan teksten uit Voor-Azië en uit Turkestan, en steeds werden
daar alle moeilijkheden, die het begrijpen der teksten in den weg stonden, opgelost.
Maar ondanks onze steeds grooter wordende vaardigheid, en ondanks het steeds
aangroeiende materiaal aan teksten blijft het Etrurisch ons onbegrijpelijk, als een
aan den horizon opdoemende sfinx, die wij wel met steeds sterker kijkers observeeren
kunnen, maar die daarmee slechts raadselachtiger wordt.
Bij minder nuchtere geesten kleedt zich deze problematiek in het gewaad van het
mysterie, ja van het metaphysische. Oeroude wijsheid zoekt men bij hen, waaruit
latere wijzen steeds weer zouden hebben geput. Een archaeoloog als Fritz Weege
vergelijkt de voorstellingen van de onderwereld zooals die op de Etrurische
wandschilderingen zijn afgebeeld met Dante's
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Purgatorio en met het tweede deel van den Faust. In de Renaissance ziet hij een weer
opleven van de scheppingskracht van het Etrurische volk, die eeuwenlang gesluimerd
zou hebben. Een Bachofen ziet in hen een volk dat nog leeft onder de stoffelijke
natuurwet, in de sfeer van het vegetatieve, van het tellurische, waar hetaerisme en
moederrechtelijke opvattingen heerschen. Een Rosenberg ziet hen als den zwarten
achtergrond der geschiedenis van Italië, als een cultuurvijandige macht, die
langzamerhand als een gif den Romeinschen staat binnendrong, en later nog in de
Europeesche civilisatie voortwerkte.
Opmerkelijk is daarbij in de belangstelling van het geletterde publiek, dat vooral
het onbekende bekend is, het bekende daarentegen zeer onbekend. Men is vertrouwd
met het raadsel hunner afkomst, en met het raadsel hunner taal, voorzoover men met
een raadsel vertrouwd kan zijn. Datgene echter wat aangaande hen wel bekend is, is
in geenen deele zoozeer het eigendom van het beschaafde publiek als dat met andere
culturen het geval is.
De Etrurische cultuur ontvouwt zich in een tijdbestek dat tusschen de 8e en de 1e
eeuw voor Christus ligt. Waarschijnlijk kwamen de Etruriërs tusschen 1000 en 800
in Italië, waar hun kernland Toscane is. In de zesde en vijfde eeuw overheerschen
zij dan Italië, ook Rome, waar zij een sterken en blijvenden invloed hebben
uitgeoefend, om in de volgende eeuwen, uit het Noorden door de Galliërs en uit het
Zuiden door de Romeinen bedreigd, steeds terug te wijken, tot zij hun staatkundige
macht tenslotte geheel verliezen. Bij de Romeinen bestond de neiging hun ouden en
gevaarlijken tegenstander in een niet al te gunstig daglicht te stellen. Zoo spraken
zij van den ‘obesus Etruscus’, den ‘Etrurischen dikbuik’, die voor hen langzamerhand
een type geworden was (afb. 13). Mocht ook al zoo het volk in zijn ontaarding
gekenschetst kunnen worden, het heeft toch ook aan Rome vele opmerkelijke figuren
geschonken, die op deze hun Etrurische afkomst prat gingen. Zoo den Romeinschen
dichter Propertius, en vooral ook Maecenas, den beschermer der kunsten in de
omgeving van Augustus, tot wien Horatius het bekende ‘Maecenas atavis edite
regibus’ richt, doelend op zijn afstamming van een oud Etrurisch vorstengeslacht.
Het is de onbekendheid, die in hooge mate het goed begrip der Etrurische
schilderkunst heeft doen lijden. Een belangrijke factor, die in het gemis aan
waardeering ervan, zooals dat veelal aan den dag treedt, een rol speelt, is het feit,
dat de Etrurische kunst langen tijd meer het object der wetenschappelijke
nieuwsgierigheid van een kleinen kring van geleerden was, dan dat zij, als een
aesthetisch phaenomeen, dat zich slechts aan het artistiek geschoolde oog van den
kunstkenner kan onderwerpen, gewaardeerd werd. En de geleerden legden bij de
beoordeeling dezer kunst een eenzijdige en
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verkeerde maatstaf aan: zij toetsten haar aan de grieksche kunst. In dat licht
beschouwd kon de Etrurische schilderkunst slechts een flauwe weerglans heeten,
van wat in Griekenland een Polygnotus had gewrocht, te meer waar de geleerde
speurzin deze maatstaf zoozeer outreerde, dat alleen nog datgene, wat bijvoorbeeld
aan Polygnotische elementen in de Etrurische schilderkunst werd gevonden,
gewaardeerd kon worden en zelfs als bouwsteen in het oordeel over Polygnotus
dienst deed, terwijl daarentegen het eigene der Etrurische kunst werd voorbij gezien,
ja nauwelijks of in het geheel niet als zoodanig erkend. Veelal was het resultaat der
analyse een scheiding in Grieksche en Etrurische elementen, waarbij dan het Grieksche
voortreffelijk en het Etrurische vanzelfsprekend minderwaardig was.
Daarbij werd het gemis aan waardeering nog ten sterkste in de hand gewerkt
doordat langen tijd slechts gebrekkige en den stijl van het origineel zeer onvolkomen
weergevende reproducties in omloop waren, zooals trouwens ook nu nog veel
ontoereikend of in het geheel niet gepubliceerd is.
Onze kennis van de Etrurische schilderkunst danken wij geheel aan de
grafschilderingen, bewaard gebleven dank zij de goedgunstigheid der grafschenders,
die hun belangstelling meer aan andere dingen wijdden, en dank zij het procédé
waarmee zij op den wand aangebracht waren, dat alle pogingen van kunstliefhebbers
om ze van hun plaats te verwijderen deed mislukken. Van hun tempels, hun villa's,
hun paleizen, die, naar Plinius ons mededeelt, rijkelijk met wandschilderingen getooid
waren, rest ons in dit opzicht niets. Dat stelt ons al dadelijk voor een moeilijkheid:
waren de ons bekende grafschilderingen in stijl en techniek, en in keuze van
onderwerpen gelijk aan die waaraan zich de levenden in hun woningen verlustigden?
Het is mogelijk dat dit niet zoo was. Vaak doet in de ons bekende schilderingen de
keuze der kleuren ons vreemd aan, zoowel wat het aesthetisch effect als de
natuurgetrouwheid betreft. Wij weten hoezeer de kleurgewaarwording bij
verschillende volken uiteen kan loopen, wij weten dat van de Romeinen zoowel als
van de Grieken, bij wie zich dat ook zeer duidelijk in hun taal manifesteert. Het kan
zich uiten door een grootere of minder groote verscheidenheid van terminologie,
zooals dat het Zuid-Afrikaansch, daarin waarschijnlijk door primitieve talen beïnvloed,
ten opzichte van het Nederlandsch vertoont. Het kan zich echter ook uiten in een
positief anders zien van kleuren. Wellicht speelt dit een rol, als wij ons verwonderen
over groengevlekte leeuwen en blauwe paarden. Zulke vreemde kleurencombinatie's
kennen wij ook buiten Etrurië: in Mycene, en in de porossculptuur in Athene. Het
kan ook zijn dat chemische processen bij het verweeren der kleuren een rol spelen.
Niet te vergeten is ook de factor der belichting. Evenals het verschil maakt of een
kleurencombinatie bij daglicht dan wel bij kunstlicht beschouwd wordt, terwijl ook
weer de verschillende soorten van kunstlicht
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een verschillende uitwerking hebben, evenzoo kan het zijn dat wij de Etrurische
grafschilderingen eigenlijk naar het effect bij toortslicht moeten beoordeelen. En zoo
zijn er meer moeilijkheden van dezen aard. Werden er aan de grafschilderingen
dezelfde eischen gesteld als aan andere schilderingen? Werkte de kunstenaar niet in
zeer ongunstige omstandigheden in deze graven, en was het niet van invloed op zijn
kunst? Evenzoo vele moeilijkheden voor een aesthetische interpretatie.
Tot de oudste schilderingen behooren waarschijnlijk die in de ‘Tomba dei Tori’, bij
Corneto, het ‘graf der stieren’, zoo genoemd naar de stieren die in de wanddecoratie
voorkomen. Het graf dateert waarschijnlijk uit de eerste helft der zesde eeuw voor
Christus (afb. 1, 2 en 5).
De voorstelling, met welke wij ons zullen bezighouden en die op de hierbijgaande
gekleurde reproductie is afgebeeld, bevindt zich op den achterwand van de grafruimte,
tusschen twee deuren die naar twee kleinere achter het hoofdvertrek gelegen ruimten
leiden. Boven de voorstelling en de deuren loopt een fries waarin de stieren
voorkomen over welke ik sprak (hier niet afgebeeld). De afsluiting naar boven geeft
een geveldriehoek waarin fabelachtige monsterwezens en een ruiter te paard zijn
afgebeeld.
De scène, in de hoofdvoorstelling weergegeven, is ontleend aan de Grieksche
mythologie. Van rechts nadert een te paard gezeten jongeling een bron, blijkbaar
met het doel zijn paard te drenken. Links van de bron en zich daarachter verschuilend
heeft zich een krijger geposteerd met kennelijk vijandige bedoelingen. Het is in het
begin van de Trojaansche oorlog. De Grieksche belegeraars hebben nog niet volledig
het beleg voor Troje geslagen, maar volstaan voorloopig met het doen van roof- en
verkenningstochten in den omtrek. De Trojanen durven zich nog buiten hun vesting
te wagen. Op een zijner verkenningstochten was de Grieksche held Achilles, tegen
het vallen van den avond, bij een bron in de nabijheid van een altaar van Apollo
aangekomen. Hij hoort het geluid van naderende paarden en legt zich in hinderlaag:
het is de Trojaansche koningsdochter Polyxena (hier niet afgebeeld) die aan de bron,
naar de gewoonte der koningsdochters van die dagen, met haar kruik water komt
halen, vergezeld van den jongsten zoon van koning Priamos, Troïlos. Achilles valt
den op niets bedachten Troïlos, die ongewapend was uitgereden, aan, slaat hem neer,
en maakt de paarden buit.
Dat is in het kort het verhaal, dat ons uit de beeldende kunst beter bekend is dan
uit de litteratuur, en dat uitvoerig schijnt te zijn verhaald in een der verloren gegane
na-homerische heldendichten, de Cypria, en in een eveneens verloren tragedie van
Sophocles, Troïlos genaamd.
De Etrurische kunstenaar dankte niet alleen het litteraire gegeven aan de Grieken.
Een vergelijking met de vazenschilderingen, die hier als afb. 6
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AFB.

3. ASCHURN IN HET MUSEO GUARNACCI TE VOLTERRA. ULIXES EN DE SIRENEN

AFB. 4. ALBASTEN ASCHURN IN LOWTHER CASTLE, MET RELIEFVERSIERING VOORSTELLENDE DE RIT
NAAR HET HIERNAMAALS
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5. BLIK IN HET INWENDIGE VAN DE TOMBA DEI TORI
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AFB. 6. ATTISCH-CORINTHISCHE HYDRIA UIT CAERE, IN HET MUSEUM TE WEENEN. ACHILLES, POLYXENA
EN TROÏLOS
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en 11 zijn afgebeeld, toont bij den eersten oogopslag ook een sterke afhankelijkheid
in de uitbeelding. Wellicht kwam dan ook het gegeven niet in zijn litterairen vorm
tot hem, maar ging hij direct uit van de Grieksche uitbeelding. Daarvoor pleit het
geringe begrip dat de Etrurische kunstenaars vaak van de Grieksche mythen blijken
te hebben en de vrijheden die zij zich ten opzichte daarvan veroorloven, terwijl hun
kennis van de Grieksche wijze van uitbeelden des te beter is. In de oudheid werd
immers Etrurië overstroomd met de producten van de Grieksche ceramische industrie,
en nog zijn hun graven ware mijnen van Grieksche vazen. Van de afgebeelde vazen
stammen dan ook de beide laatsten uit Etrurië: de een heeft als vindplaats Caere, de
ander Vulci.
Als wij de Grieksche en de Etrurische wijze van uitbeelden nader vergelijken, dan
zien wij bij alle overeenkomst, die vooral in de sterk gelijkende conceptie van het
gegeven tot uitdrukking komt, toch ook verschillen. De Etrurische schilder heeft het
gegeven vereenvoudigd: Polyxena heeft het veld moeten ruimen (om van de andere
figuren die de vazen geven niet te spreken), en Troïlos, die in de Grieksche
voorbeelden gewoonlijk twee paarden berijdt, voert er hier slechts één. De vaas van
afb. 6 is in dit opzicht een uitzondering. Merkwaardig is echter dat bij nauwkeurig
toezien blijkt dat de kunstenaar op de wandschildering oorspronkelijk twee paarden
heeft willen weergeven, waarvan het tweede dan bijna geheel door het voorste bedekt
werd, ongeveer op de wijze van de vazenschildering die afb. 11 weergeeft. In het
origineel zijn aan kop en borst, en aan de achterpooten nog duidelijk de sporen, de
‘Vorritzungen’, van den oorspronkelijken opzet aanwezig. Op dat oorspronkelijk
bedoeld zijn van twee paarden duidt ook het ‘kentron’ dat Troïlos in zijn linkerhand
houdt, de gepunte stok met een kruk aan het boveneinde, die bij het rijden met twee
paarden gebruikt werd.
Evenals op de vazen is Troïlos geheel naakt weergegeven, slechts draagt hij hier
de typisch etrurische elegante voetbekleeding, en heeft hij een armband om den
bovenarm. In tegenstelling met Troïlos, die slechts het in den strijd onbruikbare
kentron voert, is Achilles goed bewapend: het zwaard in de eene hand en - nauw
zichtbaar op de schildering - de lans in de andere hand, met helm en scheenplaten
(ook daarin stemmen de vazen overeen) is hij gereed tot den strijd. Treffend is ook
de gelijkenis in de weergave van het brongebouw. Slechts wordt het op de
wandschildering bekroond door twee liggende leeuwen, waarvan één als waterspuwer
fungeert (men vergelijke ook de vergaarbakken), terwijl op twee van de drie Grieksche
voorbeelden daar een kraai verschijnt als een malum omen voor Troïlos. In een enkel
opzicht biedt het tafreel echter ook meer dan de vazen. Wij zien een rijke aanduiding
van vegetatie, waar de Grieken zich gewoonlijk vergenoegen met een lijn met wat
stippen (slechts het oudste exemplaar, de Timonidasvaas van afb. 11 is wat
overvloediger in zijn vegetatie), wij zien een palm-
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boom in het midden (met een houterige pruikebol, en in een onwaarschijnlijke kleur
n.l. rood), we zien een z.g. ‘bloembed’ onder den buik van het paard (dat men echter
eerst geneigd is voor een bloedroode ondergaande zon te houden). Achter het bronhuis
zijn hooge stengelplanten afgebeeld (die de kunstenaar met zorg varieert), en op den
staart van het paard kleeft als een klit een klimopachtig ding. In de strook onder de
eigenlijke voorstelling zijn evenzeer planten afgebeeld, waarin een enkele krans en
wollen wijbanden (de z.g. taeniae) hangen. De omlijsting boven geeft een rand van
granaatappels en lotusknoppen te zien, zooals we die ook van de Cyrenaeische vazen
van de 6e eeuw voor Christus kennen, en die zonder twijfel daaraan ontleend is.

AFB.

7. DADELPALM OP EEN ASSYRISCH RELIEF

AFB.

8. WANDDECORATIE IN EEN THEBAANSCH GRAF

Die overvloedige vegetatie draagt zeer zeker sterk bij tot het eigen karakter van
deze kunst. Dat eigene berust echter meer in de wijze van toepassing, daar de
constitueerende elementen stuk voor stuk ook elders te vinden zijn. De palmboom
met zijn vijf waaiervormige bladeren en de uit zijn stam te voorschijn komende
vruchten is een vervorming van den op de zoogenaamde ‘orientaliseerende’ vazen
voorkomenden palmboom en gaat in laatste instantie terug op Assyrische voorbeelden,
waar de bladerkroon evenzoo symmetrisch en waaiervormig is gecomponeerd (afb.
7). Het ‘bloembed’ vindt zijn origine in Egypte, waar veelal lotus, lelie of papyrusplant
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voor decoratieve doeleinden als staande in een hoopje aarde worden afgebeeld (afb.
8). Daarna treffen wij het motief op Griekschen bodem aan, in Aegina, op gegraveerde
schelpen (afb. 9), waar het wordt aangeduid als een ronde boog die gearceerd is,
waaruit primitief geteekende plantenstengels te voorschijn komen, nog juist als
planten te herkennen door de ganzen die erin pikken, tot het motief tenslotte een
onbegrepen dood sterft in Etrurië.

AFB.

9. FRAGMENT VAN EEN GEDECOREERDE TRIDACNASCHELP UIT AEGINA

Zoo is de geschiedenis van enkele onderdeelen, en we zien het tafreel er mistroostig
wantrouwend
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op aan. De kwalijk gelukte dadelpalm en het onbegrepen tot een sprieterig
tierelantijntje geworden motief doen onze misprijzende stemming overslaan op het
schots en scheeve brongebouwtje en op heel die bonte kraam waarin de granaatappels
als een guirlande van kleurige lampionnetjes zijn opgehangen.
Maar dan gaan we te ver. Want bij een nauwkeuriger ons rekenschap geven blijken
al die kleurige dingen een andere functie te hebben dan wij er graag in zouden willen
zien. Het onbegrepen motief wil niet als ‘bloembed’ gewaarweerd worden, maar als
kleurig accent.
Het schijnt wel alsof hier een merkwaardigen strijd gevoerd wordt tusschen zeer
verschillende artistieke zienswijzen. Een strijd die zeker niet tot een harmonisch
geheel is opgelost, zoodat men op alle waardeering steeds weer tot halverwege moet
terugkomen, maar die bij een nauwkeurig toezien een boeiend schouwspel biedt.
Het is in de eerste plaats een domineeren van het kleuraspect, dat zich gelden doet,
maar niet in den zin van de naïeve vreugde aan kleuren zooals die de fresco's der
Cretensers kenmerkt, van een liefhebben van de dingen om hun kleuren, maar eer
van een liefhebben van de kleuren om de kleuren, van een herscheppen van de dingen
in des kunstenaars kleuren. Het is eigenlijk geen dominantie van een kleuraspect,
maar dominantie van den kleurwil. De palm wordt rood niet zoozeer als origineele
visie van den kunstenaar die daarin bepaalde associaties verwerkt, als wel om de
voorstelling beter in het eveneens rood-bruingehouden kader te doen voegen. Zoo
schijnt ook het groen van de manen van het paard, en het blauw van zijn staart en
hoeven eer een structureele functie te hebben dan dat het alleen berust op een streven
naar gelijkmatige kleurverdeeling.
Voelt men iets van een structureele functie in de kleuren, zoo mist men die
daarentegen in de lijnen. De lijn is voor alles contour, en geeft geen structuur. Terwijl
de Grieken zich moeite geven een knieschijf juist te construeeren, het verloop van
een kuitspier aan te geven, is hier alles gericht op het vangen van de figuur in haar
contouren.
Merkwaardige strijd van denken, zien en willen! De kleur moet het schema geven,
en de lijn staat willig haar rechten af en functioneert slechts als contour. Maar in dat
‘slechts’ wordt zij miskend: zij is ‘slechts’ lijn waar zij structuur moet geven en
daarin te kort schiet, in dat stuntelig geteekende brongebouwtje en die schommelige
vergaarbak, zij is volwaardig waar zij beleefde contour is, in de figuur van Achilles
en in de graciel geheven paardepoot. Overal waar de structuur door lijnen tot stand
moet komen zijn onvolkomenheden: slechts met moeite is vast te stellen wat de
rechter- en wat de linkerarm van Achilles is, en de verbinding van hand en lans is
hoogst primitief. Het is alsof een laatste rest van het gedachtenlooze zievermogen,
zooals dat zijn triomfen viert in de palaeolithische rotsteekeningen en in de
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minoische fresco's op Creta, aangevreten wordt door het ‘denkbeeld’, dat een geheel
andere geaardheid veronderstelt, zoodat het onharmonische geheel tot stand komt
dat wij voor ons zien. Maar het ‘denkbeeld’ werkt alleen als destructieve kracht. Het
is niet het beloftenrijke eerste pogen der Grieken, dat vaak even primitief en
onbeholpen is, maar waar men voelt dat het pogen gaat in een richting die hun ligt
en die lukken zal.
Het leven heeft ons bij deze beschouwing meer bezig gehouden dan de dood, ofschoon
we in een omgeving zijn die eer aan het laatste zou manen. Dat is het lot van deze
dooden uit den voortijd: te weinig bindt ons aan hen om nog spontaan te deelen in
hun gevoelens van weleer, te veel om niet naar hun leven te zien.
Het is gewoonte te spreken over de naïveteit der volken van de oudheid, die men
dan zoozeer overal in wil zien dat nergens een bewuste bedoeling meer overblijft,
als deden zij alles bij den eersten impuls, om den inhoud zelf hunner handelingen,
zonder nevenbedoelingen. Zoo wil men ons ook doen gelooven dat elke allegorische
bedoeling vreemd was aan hun grafdecoratie, dat ze zoo maar iets op hun graf
schilderden omdat ze plezier hadden in de mythologische voorstelling, en dat ook
de voorstellingen op aschkisten en sarcophagen, die steeds weer met bepaalde
mythologische scènes versierd zijn, geen over zich zelf heenwijzende beteekenis
hebben. Wellicht is dan echter het naïeve meer aan den kant van deze opmerkzame
toeschouwers dan aan die van de ouden.
In het speciale geval dat ons bezig houdt kunnen wij uitgaan van de groote
beteekenis die de dood voor de Etruriërs had, die wij kunnen afleiden uit de groote
zorg die zij aan hun grafmonumenten besteedden. Wij zien ook dat de
wandschilderingen uit andere graven gewoonlijk op den dood betrekking hebben,
doordat zij den doode temidden van de genietingen van het hiernamaals voorstellen,
of doordat zij herinneren aan de rechtspraak over de dooden en aan de hellestraffen.
Licht kan men er dus toe komen ook een dergelijk verband in deze scène, die bij
uitzondering een mythologische is, te zoeken. Gesteund wordt men in deze opvatting
door het feit dat deze zelfde voorstelling meer dan dertig keer op de etrurische
grafurnen gevonden wordt, terwijl zij daarentegen niet of zelden voorkomt op de
spiegels, die toch veelal mythologische voorstellingen geven.
Wellicht bevat de voorstelling dus een zinspeling op de onbeschermdheid van het
menschelijk leven tegenover den dood, die elk oogenblik, in hinderlaag gelegen, ons
kan overvallen. Het kan zijn dat ook daarom het mythologisch gegeven vereenvoudigd
werd, en dat alleen Achilles en Troïlos werden afgebeeld.
Als men de Eturiërs wil begrijpen moet men voor alles zich rekenschap geven van
de beteekenis die de dood voor hen had. Het is een opvatting
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van den dood, die men als de moederrechtelijke pleegt te karakterizeeren, een
opvatting, die, naar ons gevoel, den dood haast belangrijker doet zijn dan het leven.
Wij kennen de bijzondere positie die de vrouw bij de Etruriërs innam en die sterk
verschilde van die bij Grieken en Romeinen. De afstamming van de moeder gold als
belangrijker dan die van den vader, zoodat op grafschriften bij voorkeur de naam
van de moeder vermeld wordt. De vrouw mocht aanwezig zijn bij feestmalen (zie
afb. 12) en spelen (anders dan bv. in Griekenland!), en speelde in het openbare leven
een groote rol. Een figuur als die van Tanaquil wekt herinneringen aan koninginnen
uit het Oosten als een Artemisia uit klein-Azië, bekend uit den slag bij Salamis, en
een Semiramis.
In zulk een sfeer heeft het mysterie van leven en dood den zin van voortdurende
wedergeboorte. Het individu is slechts en vóór alles schakel in de keten van
geslachten. Een uitspraak van Jezus, die Johannes geeft, vertolkt deze opvatting in
het spiritueele: ‘Als de zaadkorrel niet in de aarde daalt en sterft, blijft hij alleen,
maar als hij sterft brengt hij rijke vruchten voort’, een uitspraak die niet toevallig het
Christendom met de moederrechtelijke sfeer verbindt.
Deze liefdevolle aandacht voor den dood, voor welke Van Ginneken ook uit onze
middelnederlandsche litteratuur enkele voorbeelden heeft gegeven, en die spreekt
uit een uiting als deze:
Wie leeft blijft steeds alleene.
Vermenigend werkt de dood.
Doodgaan doet pijn in 't kleene.
De weergeboorte is groot.

pleegt zich in het algemeen op verscheidene wijzen te openbaren: in groote zorg voor
grafmonumenten en vooral ook in symboliek.
Wij vermoedden het reeds in de wijze waarop het Troïlosavontuur werd uitgebeeld.
Ook een voorstelling als in afb. 3 is weergegeven, een sarcophaag waarop Ulixes
(Odysseus) en de Sirenen zijn afgebeeld, Ulixes die zich aan de mast heeft laten
vastbinden om niet te kunnen bezwijken voor het verleidelijk gezang der Sirenen, is
bezwaarlijk te scheiden van symbolische bedoelingen. Zoo ook de graveering van
een spiegel als in afb. 10 is afgebeeld: Herakles (met de knots) staande naast Minerva,
rechts een gevleugelde godin (Thetis), links een naakte figuur (Eris) met stilus en
balsamarium. Soms meenen wij iets van den zin der voorstelling te kunnen vatten,
meestal ontgaat ons die: maar evenzoo ontgaat den niet-ingewijde de zin van een
Christelijke voorstelling. Het is de geesteshouding van het ‘Alles vergängliche ist
nur ein Gleichnis,’ die wij onderkennen, zonder nochtans haar uitingen te verstaan.
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Venster en gevel
door Dr. E.H. ter Kuile
II. Van het einde der 18de eeuw tot heden
IN het voorgaande artikel hebben wij nagegaan, hoe het venster na een eeuwenlange
periode van ontwikkeling tenslotte in de achttiende eeuw in een stadium van
ongeëvenaarde technische en aesthetische volmaking was gekomen. Men kan zonder
overdrijving beweren dat een zoodanige volmaking daarna nooit meer is bereikt. De
technische vondsten toch, die sindsdien nieuwe mogelijkheden hebben geschapen,
en dus aan den eenen kant ongetwijfeld een vooruitgang beteekenden, heeft men
aesthetisch niet kunnen verwerken. Evenals op alle andere gebieden biedt ook de
ontwikkeling van het venster in de 19de eeuw een droevig beeld van ontreddering:
techniek en kunst, vroeger hand in hand gegaan, en zoo tot scheppingen van
verbluffende zuiverheid in staat, loopen uiteen, begrijpen elkaar niet meer.
De goede traditie stierf niet op eens, tot ver in de eerste helft der 19de eeuw werkte
zijn door, maar allengs boette zij in aan kracht, en de stroom verlamde. De constructie
van het 18de eeuwsche schuifraam was volmaakt genoeg om tot het begin van de
20ste eeuw een vasten grondslag te vormen. Maar de aesthetische werking van het
raam is dan ook beneden elk peil gedaald. De werking van het 18de eeuwsche
vensterraam berustte op de duidelijk sprekende optische werking van het roedennet,
dat over de opening was uitgespannen. Tegen het einde dier eeuw echter beginnen
de glasruiten steeds grooter te worden, het aantal roeden slinkt, en nadat eenige
decenniën der 19de eeuw zijn verloopen, is het aantal glasruiten van het normale
gevelvenster tot vrijwel een minimum gedaald; twee in de breedte, drie in de hoogte,
en van een roedennet kan men niet meer spreken.
De enkele houten latjes, die overblijven, hebben de grootste moeite nog eenigen
indruk van afsluiting te wekken. De verbetering van de glasfabricatie heeft het
schuifraam alle bekoring, alle architectonische beteekenis ontnomen.
Het is geen wonder, dat de 19de eeuw nog het best slaagt met haar vensters in
gebouwen van sterk klassicistische opvatting. Wanneer de venstervulling op den
achtergrond treedt, herkrijgt het venster weer zijn karakter van open gat, het karakter,
dat het ook in de Oudheid had bezeten. Maar de klassicistische architectuur is een
monumentale architectuur, in de eerste plaats gebruikelijk voor groote openbare
gebouwen en paleisachtige woonhuizen. En de klassicistische architectuur is aan
strenge regelen gebonden, die maar weinig plaats inruimen aan vensters. De
klassicistische bouwtrant
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kon dus nooit populair worden, was daar te onhandelbaar voor. Bovendien, de
burgerlijke woonhuisarchitectuur wenschte niet dat de vensters holle gaten zouden
lijken, al was zij dol op groote glasruiten. De afsluitende functie, die de 18de eeuw
had toegekend aan het netwerk van glasroeden werd nu overgenomen door de
gordijnen, overgordijnen, glasgordijnen, rolgordijnen, en, niet te vergeten, groene
horretjes met witte knopspijkertjes. Men kon toch niet voor Jan en alleman te koop
zitten voor zijn groote spiegelruiten! Wel neen, het interieur was sacrosanct, mocht
niet door vulgaire oogen van buiten worden bespied. Vrijwel de geheele
vensteropening wordt dus gevuld met de draperiën, die deze eeuw zoo bewonderde,
lange doeken en lappen, samen gehouden en even terzijde opgenomen door embrasses
met kwasten. De architect had afgedaan, niet hij bepaalde het aspect van de vensters,
maar de stoffeerder, de lapjesman. De gevel was alleen terrein van den architect,
voor zoover het steen- en houtwerk betrof, de vensters, die vaak de helft van het
geveloppervlak innemen, waren hem ontzegd.
De negentiende eeuw wilde de groote glasruiten, hoe grooter hoe beter, maar zij
kon de afsluiting, die de 18de eeuw zoo onnavolgbaar had tot stand gebracht, niet
missen. Zij zocht de oplossing van de moeilijkheid met onarchitectonische middelen
te bereiken. Het venster is dan ook het grootste struikelblok geworden van de 19de
eeuwsche architectuur. De gevel valt uiteen, wordt rommelig. Men verliest ook alle
begrip voor de beteekenis van het ‘raam’. De achttiende eeuw had kozijnhout en
roeden in lichte kleuren geschilderd, waardoor dit heele samenstel zich duidelijk
afteekende tegen de donkerte daarachter. Tegen het eind van de 19de eeuw ziet men
niet meer in dat zulk een contrast van licht op donker de eenige mogelijkheid was
om de laatste verdeelroeden die nog waren overgebleven, een architectonische
beteekenis te geven. Men begon ze in donkere kleuren te schilderen, waardoor zij
voor het oog geheel wegvielen. Ook de oude 18de eeuwsche gevels werden op die
wijze bewerkt, en daardoor geheel verminkt.
Toen de 18de eeuwsche traditie geheel was ontaard en vervallen, kwam de periode
van stijlimitaties. De school van Dr. P.J.H. Cuypers bracht de Gothiek in de mode,
waarvan de herleving sterk werd bevorderd door het herstel der hierarchie van de
Roomsch-Katholieke kerk. Niet alleen kerken werden in gothieken en neogothieken
trant gebouwd, ook groote openbare gebouwen, al trachtte men, om een ‘neutralen’
indruk te maken, hier en daar met renaissance vormen den gothieken indruk te
verzachten. Deze herleving van de Gothiek bracht den doodssteek toe aan het
schuifraam. Ook de vensters moesten weer op middeleeuwsche, of op de manier van
de vroege Renaissance worden behandeld. Geen onderdeel leende zich echter slechter
voor repristinatie dan het ‘burgerlijk’ venster.
De eischen van de practijk verlangden veel lichttoevoer, groote ruiten
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van helder glas. Ook de burgerlijke Gothiek der 15de eeuw had met grooten
lichttoevoer rekening gehouden, maar vlakke glasruiten van aanzienlijke afmetingen
had zij niet gekend. En in de vensteropeningen, die de Gothiek als simpele gaten
ongevuld had gelaten, of met een fijn tintelend paneel van glas-in-lood had bezet,
kwamen nu de valsch en akelig blikkerende groote ruiten van dubbeldik- of
spiegelglas. Zij vloekten in de steenen kruiskozijnen van al die stations, laboratoria
en postkantoren, waarmee de neogothiek ons land overdekte. Het gothieke venster
was een product van de eischen en mogelijkheden van de middeleeuwen, het was
goed geweest in de periode van ontwikkeling, waaruit het was geboren. Die periode
lag ver terug in de geschiedenis, en geen macht ter wereld kon die periode doen
herleven. Het middeleeuwsche venster was niet bruikbaar meer voor de negentiende
eeuw, en wie het toch bruikbaar wilde maken, verkrachtte het.
Een stelselloos eclecticisme brak gaandeweg los in den woonhuisbouw, en
veroorzaakte de wilde ontaarding van stijlbegrip, die de architectuur onzer steden
en dorpen omstreeks 1900 kenmerkt. Het heeft weinig zin de fouten na te gaan die
toen zijn gemaakt; men slaagde er niet in een venster van eenigszins draaglijke
kwaliteiten te maken, tenzij men getrouwe copieën leverde van vensters uit vervlogen
architectuurperioden. De meest heterogene constructies en vormen werden in één
gevel samen gebracht. Gothiseerende gebouwen met schuiframen, en wat voor een
schuiframen, waren geen zeldzaamheid, men denke maar aan onze postkantoren. Is
het een wonder dat men zich tegen 1900 afvroeg, hoe men toch dien ‘rammelenden’
bouwtrant kwijt kon raken?
Het was duidelijk, dat er maar één middel was om tot een verbetering te komen;
te breken met alle traditie. Er was geen gezonde traditie meer waar men op kon
voortbouwen, alles moest van den grond af worden vernieuwd. Een eigen
20ste-eeuwsche stijl kon slechts ontstaan door alle begrippen te herzien.
Hoe revolutionnair-modern de nieuwe bouwtrant ook scheen, die men met Berlage
kon rekenen te beginnen, toch zat ook zij vol reminiscenties aan het verleden. Kon
het ook anders? De bouwmeesters, die den nieuwen stijl schiepen, schiepen niet uit
het niets. Bovendien had men gestudeerd in architectuurgeschiedenis, en, of men
wilde of niet, iets was er altijd blijven hangen van den indruk, die de voortbrengselen
van het verleden hadden gemaakt. De fantasie was telkens weer opgewekt door
aanraking met oude bouwwerken, de fantasie was er door bevrucht, en de bouwstijl,
die uit die fantasie moest ontstaan, zou daar duidelijk de kenmerken van dragen.
Verscheiden van Berlage's werken uit het begin der 20ste eeuw wekken herinneringen
op aan Italiaansche gebouwen uit de middeleeuwen, en niet het minst zijn populairste
schepping, de Amsterdamsche Koopmans-
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beurs. Er is iets romaansch aan, niet in de détails, ook niet in de constructiewijze,
maar in de algeheele vormgeving.
Wat men voor alles behoefde om tot een hernieuwing van de architectuur te komen,
was evenwicht, rust, klaarheid en duidelijkheid. Wilde men niet, ook bij de beste en
geniaalste pogingen, onmiddelijk weer in het moeras doodloopen, dan moest alles
tot zijn eenvoudigste gedaante, tot zijn primaire functie worden teruggebracht. Wat
is het essentieele van de bouwkunst? Het scheppen van ruimten. Waarmee schept
men ruimten? Met wanden en dak. De grondelementen, waar de architect mee werkt
zijn wand en dak. De ideale ruimte is de volkomen afgesloten ruimte. Het ideale
gebouw is de volkomen overzichtelijke vorm, bepaald door louter vlakken. Wilde
de architectuur herboren worden op deugdelijke grondslagen, dan moest zij allen
nadruk leggen op den plastischen bouw, op de gaafheid van gevels en dakvlakken.
Zelden had de architectuur van het oude Europa in vroeger tijden een zoo zuiver
plastisch karakter gehad als in de Romaansche periode. Het lag dus voor de hand,
dat de nieuwe bouwkunst een groote mate van verwantschap toonde met de
Romaansche, die zuiver had nagestreefd en tot uiting gebracht, wat den architecten
van het begin der 19de eeuw als ideaal voor oogen stond. Een gemeenschappelijke
grondgedachte verbond den Romaanschen stijl met dien van Berlage.
Het is dan ook niet te verwonderen dat Berlage in de wijze, waarop hij de vensters
behandelde, de opvatting volgde, die wij in het begin als de Romaansche hebben
gekenschetst. De Amsterdamsche Koopmansbeurs illustreert dit zeer duidelijk; de
vensters zijn weer voor het eerst sinds vele eeuwen simpele gaten, kleine donkere
openingen in strakke gevelvlakken. Het zijn echt primitieve vensters, de vulling van
de opening met kozijnen en verdere afsluiting verdwijnt in de schaduw. Ook al heeft
Berlage meer dan eens water in zijn wijn moeten doen, ook al heeft hij in deze
gebouwen de ‘vulling’ van de opening niet geheel kunnen ignoreeren, zijn principieële
geest en zijn voorliefde voor het elementaire heeft lang vastgehouden aan een
dergelijke ‘romaansche’ behandeling van het venster. Bij zijn epigonen is deze
opvatting nog niet geheel uitgestorven; men denke aan Krophollers romaniseerende
architectuur. Maar de bezwaren van dit, bewust of onbewust, romaniseeren bleken
niet te ontkennen. Wat men op dit gebied kon verwezenlijken aan groote monumentale
gebouwen met zware muurmassa's, gelukte niet bij bouwwerken van meer huiselijken
aard als kantoren en woonhuizen. De venstervulling, de afsluiting van glas in houten
kozijnwerk en roeden, liet zich daar niet op den achtergrond dringen. Verscheiden
gebouwen van Berlage vertoonen dan ook duidelijk in hun vensterbehandeling de
gevolgen van een conflict; de primitieve opvatting van het venster louter als gat in
den wand was in de 20ste eeuw niet meer te handhaven. Wij zullen dan ook straks
zien, dat Berlage op den duur tot geheel andere oplossingen is gekomen.
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De eigenaardige ‘Amsterdamsche school’, die in het tweede decennium van de 20ste
eeuw onder aanvoering van architecten als Kramer en de Klerk opbloeide, beteekende
in verscheiden opzichten een reactie op de Berlagiaansche periode die er aan
voorafging. Zij was sterk ‘barok’ gestemd, in den abstracten zin van dit woord, en
manifesteert dit ook al weer onmiskenbaar in de vensterbehandeling. De
vensterafsluiting, wel verre van in de schaduw van het donkere gat terug te treden,
komt geheel naar voren en voegt zich in het vlak van den gevel om met dezen één
onverbrekelijk geheel uit te maken.
Het vensterkozijn vormt met den baksteenen buitenwand één constructief samenstel.
Onmiddellijk dringt zich een vergelijking op met de late Gothiek, waar het houten
kruiskozijn, vervanging van het natuursteenen kozijn, deel uitmaakt van den gevel
zelf, den gevel voortzet over het venster heen. Maar terwijl in dien tijd van de late
Gothiek en de vroege Renaissance de glas-inlood paneelen nog nauwelijks voor het
oog spreken, en de vakken tusschen het kozijnhout voornamelijk als gaten werken,
overspant de nieuwe ‘Amsterdamsche School’ deze openingen met een netwerk van
helder geschilderde houten glasroeden, die onmiddellijk het oog treffen. De gevels
van de ‘Amsterdamsche School’ zijn ongebroken vlakken, waarin de vensters zich
niet afteekenen als openingen of verdiepte vakken, maar alleen als lichte, kleurige
vlekken. Zoo wordt een sterk sprekend architectonisch effect bereikt, vergelijkbaar
met het effect van ‘kleurige noten’, dat de vroege Renaissance aan haar vensters had
gegeven, maar nu veel vollediger, veel principieeler uitgewerkt. De ‘Amsterdamsche
School’, karakteristiek nationale kunstuiting, had een schitterende oplossing gegeven.
Zij had een synthese tot stand gebracht van het laat-middeleeuwsche en van het
18de-eeuwsche venster, met het houten roedennet, dat de 18de eeuw had gebruikt,
de reeks openingen gevuld, waarin de kozijnstijlen het venster op
laat-Middeleeuwsche wijze verdeelen. De opgaande ontwikkelingslijn, bij het
aanbreken van de 19de eeuw afgebroken, schijnt plotseling weer te worden voortgezet.
Maar de ‘Amsterdamsche School’ was een vuurwerk, even schitterend als kortstondig
van duur. Zij had het houten venster tot een nieuwen bloei gebracht, maar ook tot
den laatsten bloei. De toekomst was niet voor het houten venster.
Wij willen daarmee niet beweren, dat het houten venster ten eenenmale heeft
afgedaan. Het zal nog lang worden gebruikt en toegepast. Maar de allermodernste
architectuur ziet geen ideaal meer in het houten venster. De ontwikkeling van de
techniek, die de bouwkunst nieuwe middelen en mogelijkheden biedt, en haar nieuwe
idealen doet nastreven, heeft het houten venster tot een overwonnen standpunt
gemaakt. De toekomst ligt elders. Met behulp van de nieuwe technische middelen
zal het moderne venster ontstaan en zijn vorm vinden, overeenkomstig de eischen
en ver-
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langens van dezen tijd. De ontwikkeling van de techniek is revolutionnair, de
ontwikkeling van het venster zal ook revolutionnair zijn. Van een aanknoopen, bewust
of onbewust, aan vroegere stadia, gelijk nog het geval was geweest bij de
‘Amsterdamsche School’, kan nu geen sprake meer zijn.
Aan Berlage komt de eer toe een zeer merkwaardige oplossing te hebben gegeven,
door een techniek, die sporadisch wel eens was toegepast, tot een onderwerp te maken
van een monumentaal-architectonische behandeling. Zijn Christian-Science-kerk in
den Haag vertoont vensters, die eenvoudig bestaan uit vakken metselwerk van glazen
‘steenen’ in de wanden van baksteen. De glasblokken zijn doorschijnend, niet
doorzichtig, zij liggen uitwendig in hetzelfde vlak als het baksteenmetselwerk. Het
gevelvlak wordt dus niet gebroken, geen schaduwlijn teekent zich af, de gevel is
gaver dan ooit. Wel zeer nadrukkelijk manifesteert zich hier de meer opgemerkte
voorliefde van dezen bouwmeester voor het ongerepte vlak, voor den massalen
gevelmuur, die in een vroeger stadium tot de romaniseerende behandeling der vensters
had geleid. Duidelijk komt ook tot uiting, dat dit romaniseeren van een geheel anderen
aard was geweest dan het historieerend stijlnavolgen van de 19de eeuw, het was een
gevolg geweest van innerlijke verwantschap, niet van uiterlijke vormenimitatie.
Hoe volmaakt in zijn soort dit venster van glasblokken ook is, welke onmiskenbare
voordeelen het heeft, voor toepassing op groote schaal bestaat weinig kans. De
ondoorzichtigheid en de onmogelijkheid van luchttoevoer naast lichttoevoer zijn
bezwaren, die het in de meeste gevallen onbruikbaar maken.
De moderne industriegebouwen, en langzamerhand ook het woonhuis, vragen
steeds meer om lichttoevoer door groote ongebroken oppervlakken van doorzichtig
glas. De moderne architect moet met dezen eisch rekening houden. Een waarlijk
moderne bouwkunst moet uitdrukking geven aan dat verlangen naar licht, en in de
oplossing van het vraagstuk van onbelemmerden lichttoevoer over groote
geveloppervlakken een harer voornaamste opgaven zien. Meer dan ooit in de
geschiedenis der architectuur zal het venster in zijn letterlijk uitgebreidste beteekenis
het overheerschend element zijn, dat het uiterlijk der gebouwen bepaalt.
Bij industriegebouwen is men er sinds enkele decenniën toe gekomen den steenen
wand vrijwel volkomen te laten vervallen, en heeft men tusschen de betonpijlers, die
het geraamte van het bouwwerk vormen, heele wandvakken van glas in een ijzeren
roedenstelsel gespannen. De glazen wand werd geboren.
Weer zijn wij geneigd aan het verleden te denken, en een vergelijking te maken
met het gothieke kathedraalvenster, dat ook den steenen wand opslokte en zelf een
doorschijnend wandvak werd. Wij zien dan onmiddellijk het verschil. In het gothieke
kerkvenster zet de steenen wand zich door
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middel van het traceerwerk voort over het vensteroppervlak heen, venster en
muurwerk aldus verbindend tot één onverbrekelijk geheel. Bij den modernen
utiliteitsbouw is dat niet het geval; steenwand en glaswand staan er naast elkaar; er
is daar geen poging gedaan beide althans voor het oog tot een eenheid te versmelten.
Het glas alléén in zijn ijl raamwerk van ijzer moet de afsluiting van de ruimten
vormen. Dat had de Gothiek niet aangedurfd. Zij had het glas niet voldoende
vertrouwd, zijn ruimteafsluitende werking ontoereikend geacht om op zichzelf de
groote vensteroppervlakten werkelijk te vullen. Zou aan de twintigste eeuw wel
gelukken wat de Gothiek niet had aangedurfd? Laten wij naar voorbeelden zoeken.
Een der meest consequente en vermaarde toepassingen van den louter glazen wand
geeft het fabrieksgebouw van de firma van Nelle bij Rotterdam te zien. Zelfs de
pijlers van beton, die meestal nog in de buitenwanden worden opgenomen, zijn hier
naar binnengetrokken. Over de gansche breedte der gevels strekken de glaswanden
zich uit. Maar niet alleen om zijn consequentie is dit glazen gebouw voor ons van
belang. Het is ook een der weinige voorbeelden van een streven om den utiliteitsbouw
tot een onderwerp van architectonische behandeling te maken. De vraag is nu of het
hier gelukte met behulp van glaswanden een architectonisch aannemelijk gebouw
samen te stellen. Bezitten deze glaswanden werkelijk voldoende afsluitende werking
om de ruimte te omvatten en plastisch uit te drukken?
Zeker, er is iets bewaard van vlakken, die ruimten bepalen. Het ijzeren gestel,
waarin de groote ruiten zijn gevat, geeft eenige grenzen aan. En het kan ook niet
worden ontkend, dat het glas soms den indruk maakt vlakken te vormen, wanneer
het onder een zekere belichting en van een zeker standpunt beschouwd de zonnestralen
weerkaatst. Maar wanneer die gunstige lichtval ontbreekt, wanneer men de fabriek
van een ander punt bekijkt, blijkt het glas een al te verraderlijk element. Men ziet
dan dwars door alle ruiten heen, door het ijle roedenskelet, dat geen voldoende beletsel
vormt voor het oog, de wanden vallen weg voor onzen blik, en niets blijft er over
dan een ingewikkeld samenstel van pijlers, vloeren, machines. Een constructieve
fantasie verheft zich voor ons, geen gebouw, geen architectonische schepping. Het
is een mislukking gebleken.
Wij willen hiermee niet betoogen, dat met glazen wanden geen architectonische
scheppingen zijn te verwerkelijken. Wel zijn wij echter overtuigd, dat geheel
doorzichtige groote ruiten weinig geschikt zijn voor het samenstellen van geheele
wanden en gevelvlakken. Niet alleen uit een aesthetisch oogpunt zijn zij daartoe
weinig geschikt, ook in practisch opzicht, daar zij de hinderlijke eigenschappen
hebben in het inwendige der gebouwen een overgroote warmteontwikkeling te
bevorderen en een al te fel daglicht toe te laten. In de fabriek van Van Nelle heeft
men dan ook aan deze bezwaren moeten tegemoetkomen door het aanbrengen van
enorme oppervlakten van
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gordijnen, in alle opzichten een lapmiddel. Door het gebruik van geribd, gematteerd,
gekleurd en op andere wijze bewerkt glas kan men deze practische en aesthetische
nadeelen voor een groot deel opheffen. Naast de fabriek van Van Nelle als
afschrikwekkend voorbeeld kunnen wij dan ook verscheiden andere, vaak in het
geheel niet kunstzinnig verzorgde utiliteitsgebouwen stellen, die duidelijk bewijzen
dat met groote glasplaten zeer zeker wanden kunnen worden samengesteld, die zich
voor het oog als zoodanig voldoende laten gelden.
Men denke slechts aan de honderden werkplaatsen en fabrieksgebouwen, die
voornamelijk zijn samengesteld uit een ijzeren geraamte, waarvan de wandvakken
op de wijze van den ouden vakwerkbouw zijn opgevuld gedeeltelijk met metselwerk,
gedeeltelijk met geribd, gegolfd of op andere wijze ondoorzichtig gemaakte glasruiten.
Doordat uitwendig het ijzeren stijl-en-regelwerk in hetzelfde vlak ligt als de vullingen
van glasruiten en metselwerk, verkrijgt men werkelijk prachtig gave gevels, waarmee
buitengewone plastische effecten te bereiken zijn. Het schijnt echter, dat architecten
tot nu toe veelal de gelegenheid of het inzicht heeft ontbroken met zulke wanden te
werken; de meeste toepassingen verheffen zich niet tot wat men werkelijk bouwkunst
kan noemen. Een groot arbeidsveld ligt voor de moderne architectuur op dit gebied
nog open; met den glazen wand, samengesteld uit glasblokken of uit ruiten of
glasplaten, is nog eindeloos veel goeds en schoons te bereiken.
Men vergete echter niet, dat de glazen wand eigenlijk geen venster meer is. Deze
is de negatie, de opheffing van het venster. Toch heeft ook onze tijd niet volkomen
afgerekend met het venster. In den woonhuisbouw zal het venster naar alle berekening
wel nooit geheel verdwijnen en steeds een element van groote beteekenis blijven.
De moderne techniek heeft niet alleen geleid tot het ontstaan van den glazen wand,
waarin het venster geheel is opgelost, maar ook voor het eigenlijk venster weer
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden gebracht.
Het houten vensterkozijn, ofschoon bij lange na niet geheel uitgestorven, is in
zekeren zin een ‘overwonnen standpunt.’ Men kan zich moeilijk voorstellen dat
daarmee nog veel nieuws te bereiken zal zijn na de in technisch en aesthetisch opzicht
zeer volmaakte oplossingen die in het verleden reeds zijn bereikt. Maar met het
‘stalen raam’ staan wij nog aan het beginpunt van een nieuwe ontwikkeling.
Met opzet spreken wij van een ‘nieuwe’ ontwikkeling. Het stalen of in ieder geval
het metalen raam toch is geen uitvinding van onzen tijd. In de Oudheid al gebruikte
men metaal om het glas of andere lichtdoorlatende materie binnen de
vensteropeningen aan te brengen. In de middeleeuwen werden de glasoppervlakken
der kerkvensters bevestigd in een ijzeren frame of harnas, dat in den tijd voor de
groote ontwikkeling van het gothieke
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traceeringsstelsel vaak aanzienlijke afmetingen had, en door zijn indeeling in cirkelen ruitvormen de compositie der glasschilderingen bepaalde. En zijn ook niet de
groote ijzeren ramen, waarmee de vandalistische 19de eeuw zoovele gothieke
traceerwerken verving, de voorloopers van onze ‘stalen’ ramen? Toch mogen wij
het ijzeren of stalen vensterraam in zooverre als een product van onzen tijd
beschouwen, dat het tot nu toe nooit of zoo goed als nooit in de gewone burgerlijke
architectuur is toegepast. Deze nieuwe bestemming, deze ‘vulgariseering’ van het
metalen vensterraam is het moderne, en het gebruik, niet alleen in de monumentale,
maar in de gewone burgerlijke architectuur, kan tot nieuwe oplossingen leiden.
Alweer zeggen wij: ‘kán tot nieuwe oplossingen leiden.’ Het is zeerwel mogelijk
een stalen vensterraam tegen of in een steenen of houten kozijn te bevestigen, een
constructie, die om practische redenen, namelijk om het doorslaan van vocht te
voorkomen, wel wordt toegepast. Het spreekt vanzelf, dat in dergelijke gevallen het
dunne metalen samenstel op den achtergrond treedt, en dat men voor het gezicht een
houten of steenen kozijn houdt.
De bijzondere eigenaardigheid van het stalen vensterraam is, dat het zoo weinig
volume heeft, dat het nauwelijks in het oog valt. In dit opzicht verschilt het
aanmerkelijk van het houten kozijn, dat door de zwaarte van zijn samenstel steeds
duidelijk waarneembaar is en sterk ‘spreekt’ in den gevel. Bij een houten kozijn
zullen de ruiten ook vrijwel steeds in houten roeden zijn gevat, die ook al weer sterk
in het oog vallen. In het kort, tegenover het houten kozijn is de aesthetische werking
van het metalen raam zeer gering. De geheele ‘vulling’ van de vensteropening
gedraagt zich uiterst bescheiden, en is bezwaarlijk te gebruiken als een element van
groote aesthetische werking. Men kan dit een zwakte van het stalen raam noemen,
maar het is in ieder geval een eigenaardigheid, waarmee men rekening moet houden,
en een nood, waarvan men een deugd moet maken. Het gevolg van deze eigenschap
is, dat de vensteropening nauwelijks afgesloten lijkt, en dus zeer sterk het karakter
krijgt van een open gat. En zoo zien wij dan, dat het venster als open gat, dat het
venster met zijn primitieve karakter, zooals de Oudheid en de vroege middeleeuwen
het hadden gekend, opnieuw in de geschiedenis der Noord-Europeesche architectuur
zijn intree doet. De afsluiting van de opening met een architectonische vulling, met
kozijnhout en roeden, zooals de achttiende eeuw en het begin van de 20ste eeuw die
tot een element van groote aesthetische beteekenis hadden gemaakt, vervalt. Zoo
komt de moderne bouwkunst weer te staan voor dezelfde problemen, waarmee de
romaansche en de gothieke tijd hadden geworsteld. De gevel, gebroken door
venstergaten, die zich toch als een afsluitende wand moet handhaven. De ‘romaansche’
opvatting van het venster, die Berlage in het begin dezer eeuw gepoogd had tot nieuw
leven te wekken,
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maar die met de toenmaals gebruikelijke middelen toch niet voor verwerkelijking
op grooten schaal vatbaar bleek, behoort nu weer tot de mogelijkheden. Begint nu
het spel weer van voren af, zullen de architecten van deze eeuw dezelfde problemen,
waar de middeleeuwers voor stonden, op dezelfde wijzen oplossen?
Zeker, zij zullen tot oplossingen komen, die groote overeenkomst vertoonen met
die van de romaansche en gothieke perioden. Er zullen architecten zijn, die
enkelvoudige vensteropeningen prefereeren, en die aan de vensters betrekkelijk
geringe deelen van hun gevelvlakten zullen toedeelen. Anderen maken zich, bewust
of onbewust, de lessen van de gothiek ten nutte, en geven aan een groot aantal kleine
vensters de voorkeur boven een klein aantal groote openingen. Enkele gevallen kan
men ook reeds aanwijzen van het opnieuw opvatten der renaissance-gedachte, om
het venster tot een omlijste opening te maken. Men ziet, zooveel hoofden zooveel
zinnen. Een algemeen aanvaarde ‘stijl’ heeft het stalen raam nog niet gebracht.
Daarnaast ontbreekt het niet aan pogingen om ook het stalen vensterraam, ondanks
zijn ijlheid en gering volume, een afsluitende beteekenis te geven door het in felle
kleuren te schilderen, pogingen, die uitteraard alleen zin hebben, wanneer de metalen
roeden en stijlen een min of meer regelmatig netwerk vormen. Bij het nieuwe
flatgebouw ‘Willemspark’ in den Haag heeft men daarmee een opmerkelijk effect
bereikt, al komt ons het resultaat nog niet geheel gelukt voor. De breede
vensterstrooken vormen inderdaad blauwe en roode banen tusschen het metselwerk,
maar de groote glasruiten belemmeren een voldoenden indruk van afgeslotenheid.
In ieder geval staat dit voorbeeld verre boven het eenige jaren oudere flatgebouw
‘Nirwana’ aan den Benoordenhoutschen weg in dezelfde stad, waar de stalen
vensterstijlen door hun verwarde indeeling en geringe kleurwerking in het minst
geen overwicht hebben tegen de rommelige uitstallingen van gordijnen en vitrages,
die het uiterlijk van het gebouw volkomen ongenietbaar maken.
Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men het venster wil behouden, en niet
overgaat tot het maken van glazen wanden, zullen alle oplossingen moeten liggen
tusschen de twee uitersten, die de geschiedenis al heeft gekend; het venster als open
gat in den gevel, of het venster, welks doorzichtige afsluiting een voortzetting vormt
van het gevelvlak. Men heeft maar te kiezen. De middelen, die de techniek ons ten
dienste stelt, maken verwerkelijking van alle opvattingen mogelijk. Een bevredigend
resultaat zal slechts de bouwmeester bereiken, die weet, welke functie hij zijn vensters
wil laten vervullen ten opzichte van het gevel v l a k , en deze functie tot uitdrukking
weet te brengen.
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Amadeo Modigliani
door H. Buys
AMADEO Modigliani is terstond na zijn dood een legendaire figuur geworden. Op
Montparnasse doen thans over hem een menigte anecdoten de ronde, die zijn
populariteit begrijpelijk maken, maar niet altijd zonder meer voor goede munt mogen
worden aangenomen. Te minder, daar ieder na eenige orientatie zelf gelegenheid in
overvloed heeft, stoffeering en lokale kleur uit eigen aanschouwing achteraf naar
wensch en behoefte te schilderen. Wie bij voorbeeld dikwijls ‘Chez Rosalie’ heeft
gegeten, heeft van de vieze Italiaansche en haar herberg in de Campagne Première
zoo'n levendigen indruk gekregen, dat hij zou zweren, er bij tegenwoordig te zijn
geweest, toen Modigliani zijn rekening met virtuoze teekeningen op de wanden
betaalde. Uit fantasie en werkelijkheid ontstaat de populaire roem, die voedsel geeft
aan de legende en die de belangstelling tegelijk met de prijzen kunstmatig omhoog
drijft. De roman ‘Les Montparnos’ van Michel Georges-Michel heeft daar niet weinig
toe bijgedragen. Het boek werd in 1923 geschreven en is in een goedkoope, behoorlijk
geïllustreerde uitgave verschenen bij A. Fayard & Cie, Parijs. Zijn held heet
Modrulleau; maar naast hem verschijnt een aantal figuranten met namen, die
onveranderd zijn gelaten. Niettemin zijn gevolgtrekkingen, die men er uit maakt nu
eens juist, dan weer verkeerd, evenals zij het vroeger bij het ‘Oeuvre’ van Zola zijn
geweest. Claude Lantier is een synthetische figuur, die van Manet en zijn aesthetica
meer bevat dan van Cézanne, dien geheel een generatie er mede heeft verwisseld en
bovendien - waarop Eugenio d'Ors heeft gewezen - nog de figuur van Courbet er bij
haalt. Hetgeen niet verhinderde, dat de roman den ontrouwen jeugdvriend van Cézanne
met een soort bedriegelijk Kainsteeken heeft gemerkt, tot de Parijsche anecdoten het
uitwischten. Ook Modrulleau is een fictie. De klank van den naam wijst echter op
Modigliani, die stellig eenige karaktertrekken heeft geleverd. Het zou echter verkeerd
zijn, er zijn biografie in te zien. Waarschuwt de schrijver daar trouwens zelf niet
tegen? Hij voegde aan het boek een ondertitel en een inleiding toe, alsof hij eventueele
noodlottige misverstanden wilde voorkomen. In den ondertitel wordt het boek als
‘nieuwe roman van de cosmopolitische bohème’ omschreven. In de inleiding heet
het nadrukkelijk: ‘Wanneer ik bij voorbeeld aan Modigliani of Utrillo enkele
karaktertrekken heb ontleend, mag men daar niet uit afleiden, dat ik de geschiedenis
van een van beiden of van hun vrienden wilde schrijven.’
Delacroix schrijft eens over den gelukkigen toestand van den kunstenaar, wiens
werken de eenige teekenen van zijn bestaan zijn en alleen de harts-
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tochten en hun uitwerking verraden, die hij met iederen gewonen sterveling deelt.
En Oscar Wilde beweert in het aphoristische aanhangsel van zijn Dorian Gray, dat
de hoogste zoowel als de laagste vorm van critiek een soort zelfbiografie is. Is het
al van twijfelachtige waarde, de beteekenis van een kunstenaar in het exacte detail
van zijn biografie te willen neerleggen, de romantische tooi stemt bij een leven gelijk
dat van Modigliani des te bedenkelijker, daar zij met de droefgeestigste dessous van
de Parijsche bohéme speculeert. In den bloeitijd van de film - sonore, parlant et
chantant - belooft dat echter het noodige succes. De beste en geloofwaardigste
Modigliani-anecdoten worden verteld in het ook met betrekking tot Utrillo belangrijke
herinneringsboek van Francis Carco ‘De Montmartre au Quartier latin’ en in de
levensgeschiedenis van Maurice de Vlaminck ‘Tournant dangereux’. Men vindt ze
ook afgedrukt in het werk, dat Arthur Pfannstiehl ter herdenking van den sterfdag
van Modigliani liet verschijnen (Editions Marcel Scheur, Parijs). Voor het overige
vermeed deze eigenlijke biograaf het angstvallig, een anecdotischen toon te laten
hooren. Maar geen van de karaktertrekken ontbreekt, die Modi - zoo werd de schilder
in den kring van zijn vrienden bij afkorting genoemd - tot een zoo dikwijls ontroerend
voorbeeld van den peintre maudit stempelen. Arthur Pfannstiehl - en dit doet bijzonder
sympathiek aan - is echter allerminst van plan het genre larmoyant te bevorderen.
Fundamenteel is Pfannstiehls boek in zooverre, dat het voor het eerst het leven
van Modigliani in alle uitvoerigheid uit de eerste hand vertelt en met de uiterste
nauwkeurigheid het materiaal bijeenbrengt, dat ook de toekomstige beschouwing en
iedere ernstige bestudeering van Modigliani en zijn werk zal kunnen dienen. Het is
ontstaan uit bijna pijnlijke kennis van zaken, bevat een gedetailleerden catalogus van
zijn werken, een lijst van tentoonstellingen met alle gewenschte gegevens, alsmede
een uitvoerige litteratuuropgave, waarvan als voornaamste aanwinst zij vermeld de
aan Modigliani gewijde speciale aflevering van het Italiaansche kunsttijdschrift
‘Poligoni’. Het boek is ook voorzien van rijk illustratiemateriaal naar schilderijen,
teekeningen en beeldhouwwerken, de reproducties van den kunstenaar, zijn
doodsmasker en zijn palet - de signatuur daarop is een zoowel voor den schilder als
voor den mensch zeer karakteristieke blague - zijn bijzonder opvallend. Daar de
auteur zijn bronnen zelf ten deele moest ontsluiten, verneemt men menige
bijzonderheid, die, tot dusver onbekend, niet weinig geschikt is, het inzicht te helpen
bevorderen. Zoo sommige mededeelingen uit zijn jeugd, die zoowel de intelligentie
als den vroegen dood van den kunstenaar illustreeren. In de aesthetische waardeering
zou men daarentegen meer hebben verwacht, zou men minder reserve hebben
gewenscht. Want hoe voortreffelijk beschreven, hoe grondig de ontwikkeling van
den schilder wordt gevolgd en uitgebreid - want nadat Modigliani
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eenmaal Cézanne had overwonnen, bleef hij zichzelf steeds gelijk - de critische
afstand ontbreekt, welke mensch en werk samenvat tot een bepaalde voorstelling en
het verkregen beeld fixeert in de lijst van zijn tijd, doordat het
menschelijk-al-te-menschelijk van het eene en de vergankelijkheid van het andere
zonder misverstand te veroorzaken zichtbaar wordt gemaakt. Want mensch en werk
vormen hier een eenheid van zeldzame compactheid, wat hun ideëele houding betreft
en dit tot op het huidig oogenblik verkeerd begrepen verschijnsel behoort tot de
ziekelijkste phenomenen van de moderne kunst.
Stellig: men gelooft Modigliani dikwijls alleen, omdat men zijn leven kent, een
leven van grooten geestelijken rijkdom. Wanneer men echter een leven moet kennen,
niet om een werk dieper te maken, maar om aan dat werk te gelooven, spreekt dat
tenslotte niet voor het werk, maar steeds er tegen En juist hier krijgt iets anders
beslissende beteekenis: het leven van een kunstenaar kan zijn werk verrijken, maar
nooit motiveeren. Ook wanneer men met zijn leven voor het werk betaalt, kan dit
werk zelf falen of een vergissing zijn, die met werkelijke kunst niets te maken heeft
- ook dwazen zijn met overtuiging voor een dwaling gestorven. Er zijn kunstenaars
bij, van wie men iederen trek van hun leven in hun werk kan groepeeren. Geheel het
ronde leven mondt, ook al kan men maar zelden den bepaalden vorm aangeven, van
beneden af als een wortel in het werk uit. Zoo is het bij Delacroix, Ingres, Corot,
Daumier, zelfs bij Courbet, zoo is het, ofschoon bij oppervlakkige beschouwing
nauwelijks merkbaar, bij Cézanne. In den roem, die thans het werk van Modigliani
omringt en die nog steeds groeit, zit niet aleen waardeering van het werk, waarvan
het eigenaardige velen kan boeien, maar tevens kennis van zijn legende, die kleurig
fonkelt, gelijk die van Utrillo en schuldbesef ten opzichte van zijn menschenlot. Het
werk van Modigliani is enger dan zijn bewogen leven. Het snijdt er maar smalle,
bijna armzalige reepen uit. Amadeo Modigliani werd op 12 Juli 1884 te Livorno
geboren, bracht in deze stad zijn jeugd door, bezocht er het gymnasium, had al vroeg
het verlangen, schilder te worden, was eenigen tijd leerling van de kunstacademie
te Florence, hield verblijf te Rome en Venetië en verliet Italië in het jaar 1906 om
naar Parijs te gaan. In een slecht atelier op Montmartre begon hij als beeldhouwer,
stond onder den invloed van de negerkunst, die in de mode kwam en onder die van
Picasso, gaf het beeldhouwen weldra op voor de schilderkunst en legde het penseel
van dat oogenblik af niet meer uit de hand. Daar zijn werkplaats altijd koud was,
ging hij naar het café, eerst op Montmartre, later, toen hij op den anderen oever van
de Seine woonde, voornamelijk in de Rotonde, daar dronk hij en teekende hij, was
in den kleinen kring van de schilders onmiddellijk bekend en nam de eerlijke
complimenten met vreugde in ontvangst. Den grootsten nood leed hij gedurende den
oorlog. Zijn arme vrienden
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kwamen overal voor hem op, maar zij konden maar weinig voor hem doen. De
Poolsche dichter Zborowski, die later kunsthandelaar is geworden, ging met de
schilderijen onder den arm van huis tot huis en bood ze zelfs eens voor de café's van
Montparnasse aan. De sommen, die hij er voor kreeg waren belachelijk klein. Zij
hielpen hem altijd slechts door de somberste uren heen en Zborowski en zijn vrouw,
Modigliani en zijn vriendin leefden een winter lang uitsluitend van boonen. Na den
oorlog scheen het langzamerhand beter te worden. Zborowski zond den schilder, die
bloed opgaf, naar Nice. Daar woonde hij in de Rue de France in een hotel, waar
meisjes van de straat logeerden en woonden. Daar hij geheel en al zonder middelen
was, poseerden zij gratis voor hem, wat eens bijna tot een ernstig conflict met een
der vrienden van de meisjes had geleid, die er op aandrong, geld te ontvangen, omdat
zijn vriendin den schilder op deze wijze van dienst was geweest.
In zijn mooie boek over Utrillo beschrijft Carco, die vele jaren te midden van deze
schilders heeft geleefd, een ontmoeting tusschen Utrillo en Modigliani. Zij kenden
elkaar door hun werken en door de verwante reputatie. Utrillo was juist met de hulp
van een omgekochten bewaker uit een inrichting gevlucht en genoot van zijn vrijheid
in de café's van Montparnasse. In een kroegje in de Rue de la Grande-Chaumiére
ontmoette hij Modigliani, die bij Zborowski woonde en in dit kroegje nu en dan
kwam eten. Modigliani sleepte hem onmiddellijk geestdriftig mee naar den Pool in
de Rue Jospeh Bara, Utrillo schilderde twee groote doeken, Zborowski betaalde ze,
de beide schilders begonnen onverwijld, het geld te verdrinken, zij hadden in dronken
toestand des morgens den inval, de kleine zaal van het kroegje met schilderstukken
te versieren, zij begonnen tot verbazing van de clientèle en tot ontsteltenis van de
eigenares een schilderwedstrijd, dronken in vroolijke stemming wijn bij liters, grepen
elkaar bij den arm, begonnen rumoer te maken en gingen, door een groep
nieuwsgierige menschen joelend vergezeld, een groote drinkronde maken door hun
wijk. ‘Utrillo is de grootste schilder, die bestaat!’ riep Modigliani, ‘want hij kan
drinken.’ En Utrillo antwoordde terstond: ‘Neen, Modigliani neemt de eerste plaats
in.’ Zij kwamen tenslotte in de Closerie des Llilas, waar men weigerde, hen te
bedienen, zij grepen de likeurflesschen, die op het buffet stonden en dronken ze leeg,
er ontstond een oploop, leegloopers mengden zich onder de bezoekers van het café,
twee politiemannen kwamen toesnellen, Modigliani kende de buurt uitstekend en
maakte zich haastig uit de voeten, ook Utrillo wilde er tusschenuit knijpen, strompelde
over den Boulevard Saint-Michel, zonder op de tramrails te letten en botste tegen
het hek van de spoorlijn, die naar Sceau leidt, zoodat zijn hoofd bloedde.
In den winter van 1920 werkte hij zooals steeds in een onverwarmd atelier. Dan
nam hij het nog vochtige doek onder den arm, ging naar Zbo-
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rowski, die honderd passen verder woonde, liet het schilderij zien, gaf bloed op,
drong er bij zijn vriend op aan, het snel te verkoopen, zat transpireerend een oogenblik
stil en snelde, alsof hij werd voortgejaagd, weg. In Januari ging hij met hooge koorts
op den kleinen divan van zijn atelier liggen. Hij verzette er zich als een waanzinnige
tegen, dat men een dokter wilde halen. Men haalde hem desniettemin en hij gaf
opdracht, dat Modigliani onmiddellijk naar het naburige ziekenhuis moest worden
gebracht. Toen men hem op de baar wegdroeg mompelde hij: ‘Italia! Care, care
Italia!’ Onderweg werd hij bewusteloos en kwam pas weer bij in een van de groote
zalen van het Hopital de la Charité in de Rue Jacob. De koorts nam voortdurend toe.
Hij sprak met opgewonden stem woorden, die over elkaar struikelden. Toen hij stierf,
wierp zijn vriendin zich op het kouder wordende lichaam en weigerde, hem te verlaten.
Toen men haar met geweld wegrukte, trok zij een groote lok uit haar blonde haar en
legde die op de borst van haar dooden vriend. Den volgenden dag wierp zij zich, met
het tweede kind onder het hart, uit een raam van de woning van haar ouders, die,
omdat zij zich over haar dochter schaamden, weigerden, het lijk in hun huis te nemen.
Modigliani en zijn vriendin werden afzonderlijk begraven. De begrafenis van
Modigliani was plechtig. De lijkwagen was geheel bedekt met bloemen en kransen.
Schilders, beeldhouwers, modellen, schrijvers, menschen van Montmartre en
Montparnasse liepen achter de kist en vertelden elkaar verhalen uit het leven van
den schilder.
Veel herinnert aan Aubrey Beardsley. Zijn geval schijnt zich te herhalen. Het
doemt, in een dieperen zin, de laatste eeuw herhaaldelijk op. Het werk van beiden
heeft den rijkdom van het epigonenschap. Men staat er verrast tegenover, als tegenover
een geestrijke vondst. Hun vorm heeft de slagvaardigheid van een uitvinding en niet
de overtuigingskracht van een gegroeiden vorm. Men neemt ze met de hersenen en
als het ware schielijk, met een ruk, op en niet met geheel het ademhalende leven, dat
met den toenemenden overvloed henzelf in een voortdurend grooteren omvang
aangrijpt. Bij beiden manifesteert zich, hetgeen vermoeide scheppingsdrang in uren
van koorts heeft gevonden. Het draagt een oogenblik, omdat het spanning heeft, maar
het kan den vorm, die zoozeer overheerscht, niet op den duur voeden. Hun schepping
heeft de pracht van bloemen, die haastig in broeikassen zijn opgeschoten, in den
vroegen ochtend een zijden bloei beleven, die van schijnbare weelde getuigt en in
de stijgende zon voor altijd verwelken. In hoeveel schilderijen is toch de koorts een
heimelijk drijvende kracht! De koorts van verscheidene menschen is even verschillend
als hun glimlach, als de beweging, waarmede zij cigaretten aansteken of vrouwenhaar
streelen. Beardsley's werk vertoont een steile curve en is bovendien als op ijs gekoeld.
Dat van Modigliani is op een bepaalde broeikasttemperatuur gehouden. De lijn van
Beardsley is die van diamant op ijl glas. Volgt men
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haar, dan hoort men den zingenden toon. De lijn van Modigliani is die van een zacht
penseel op zijde. De pracht van Beardsley heeft altijd een gouden en zilveren
droogheid. De warme vermoeidheid van Modigliani is van Oosterschen aard.
Adolphe Basler citeert in zijn geschrift ‘La peinture.... réligion nouvelle’ het meest
spiritueele, dat over de tegenwoordige Parijsche school bestaat, een boosaardige
opmerking van Picasso, die Modigliani karakteriseert als in het signalement van een
politiebericht. Merkwaardig, zoo moet Picasso zich op zekeren dag over Modigliani
hebben uitgelaten, werkelijk merkwaardig, dat men Modigliani nooit op den Boulevard
Saint-Denis dronken ziet, maar altijd op den hoek van de Boulevards Montparnasse
en Raspail (dat wil zeggen op de plek van Parijs, die door de kunstenaars het meest
gefrequenteerd wordt). Deze waarneming was even boosaardig als juist, zij is echter
ook in dieperen zin waar. Modigliani's schilderijen en zijn weinige beeldhouwwerken
huldigen, afgezien van enkele uitzonderingen uit zijn vroegsten tijd een vlakachtig
gevuld lineament, dat eenigszins bedwelmd, overprikkeld, dionysisch geaccentueerd
aandoet, tegelijk echter door de meest nauwkeurige accentueering der maten of liever
van bepaalde mateloosheden opvalt en dat zich in zijn door geraffineerde berekening
gedragen perversie zoo snijdend en klaar mogelijk voordoet. Modigliani zou geen
zoon van de Middellandsche Zee en ook geen Jood zijn geweest, wanneer hij niet
een uitgesproken neiging voor het theatrale effect, het ornamentaal beslissende had
bezeten en wanneer hij met dienovereenkomstige elementen, die een de exotische
en de negerplastiek gunstig gezind tijdperk hem bood, niet ijverig en brutaal zijn
uiterste voordeel had gedaan.
Hij was de typische bohémien, gelijk Pascin er een was en zooals, volgens Carco's
schitterende beschrijving, Maurice Utrillo, op den afglijdenden bodem van de
dementia, er een is. Ook met de zwakste doeken van Utrillo - en waarlijk sterk is
feitelijk alleen zijn vroege tijd - worden thans zaken gedaan en Pascin was een
gelukskind, verwend door vrouwen, geld en publiek. Modigliani heeft de noteering
van zijn kunst als beurswaarde niet meer beleefd. Des te sterker wordt hij achteraf
overschat, wordt zijn figuur hier en daar verheerlijkt of sentimenteel gevleid. Daarvan
zou gezegd mogen worden: sa maladie ne vaut pas sa peinture - laten wij ons houden
aan zijn kunst. Maar laten wij niet met de markt een valschen heilige aanbidden, die
ook in zijn dikwijls beminnelijke werken, alles bijeengenomen, een tooneelspeler
van de levensmoeheid en van het eclecticisme is geweest.
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Thibetaansche rolprenten
door J.L.J.F. Ezerman
I
Voor mijn vriend R.H. van Gulik met veel dank.
THIBETAANSCHE Rolprenten heb ik voor het eerst in den grooten Lamatempel
te Peking gezien. Nooit zal ik de ontroering vergeten, die mij beving, toen ik de zaal
binnentrad, waar zij hingen. Ik had dien morgen al veel gezien en tal van indrukken
ontvangen. De tempel, die toen den Levenden Boeddha uit Mongolië met zijn geheele
gevolg tot verblijf diende, is tevens klooster, waar ver over de duizend monnikken
en priesters wonen. Met zijn talrijke gebouwen, die te midden van groote tuinen
liggen, vormt hij dan ook een kleine stad op zichzelf, die door een hoogen, blinden
muur van de woelige wereld daarbuiten is afgescheiden. Ik was er heengegaan, om
de Duiveldansen bij te wonen, die dien morgen in het bijzijn van den Boeddha zelf
gegeven werden, een man op leeftijd met een gelaatskleur van oud ivoor, mager en
met donkere, ondoorgrondelijke oogen. Verwonderd had ik mij afgevraagd, wat de
wanstaltige, duivelsche maskers en koppen, die de dansers torsten, toch wel met het
Boeddhisme uit te staan hadden. Zij hadden een kring gevormd, waarbinnen zij op
de maat van het doffe bonzen der groote trommen en de doordringende tonen van
vreemdgevormde bazuinen en kinkhorens heen en weer schreden. Er om heen liepen
ongemaskerde monnikken, die met groote zweepen knalden en met bronzen dolken
in de lucht staken, terwijl de Boeddha, op een verhevenheid gezeten, roerloos toekeek.
Wat mocht er wel in hem omgaan, wat dacht hij wel van het troepje Westerlingen,
die daar uit nieuwsgierigheid waren saamgekomen en waarvan de meesten met een
spottende laatdunkendheid op de in hun oogen zinlooze vertooning neerkeken. Of
zag hij hen niet en was hij in den dans verdiept, waarvan de eigenlijke bedoeling,
het verdrijven der booze demonen, voor hem slechts symbool kon zijn van den
eeuwigen strijd tusschen de duistere machten van het Kwade en het lichtend Inzicht,
dat alleen van lijden bevrijdt? - De dans liep ten einde, het publiek verstrooide zich
en ik begon mijn tocht door den tempel. Telkens kwam ik weer voor muren, waarvan
de poorten pas ontsloten werden als ik wat geld geofferd had. Zaal na zaal deed zich
open met rijk versierde altaren, waar reusachtige, vergulde Boeddhabeelden troonden.
Ongetelde schatten van gouden en bronzen vaatwerk, wierookbranders en kandelabers
van prachtig, blauw cloisonné, scepters en vazen van jaspis, stonden en lagen er in
kwistigen overvloed. Plotseling kwam ik in een groote, ledige ruimte, waar alleen
maar platen hingen. Het was, alsof de muren met rijk brokaat+

+ De Ç en de U in de Indische namen worden als S en OE uitgesproken.
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bekleed waren, diepe, warme kleuren op een fond van goudbruine zijde met hier en
daar als een trompetstoot het opvlammen van oranje tusschen blauw en paars en
groen en zwart. De platen waren te veel in getal en ik was te vermoeid, om de figuren
en de détails nauwkeurig te kunnen opnemen, maar sterk voelde ik de sfeer aan, die
van hen uitging en als tastbaar de hooge ruimte vulde. Het was een sfeer van zware
pracht, drukkend en beangstigend als waarden er demonen rond. Daarboven uit echter
straalden de gouden aureolen der Boeddha's, in heilige overpeinzingen verzonken.
Dit alles ligt al sinds jaren achter mij. Maar de tegenstelling tusschen de verheven
rust van Boeddha's leer en het fel geëmotioneerde der Thibetaansche kunstuitingen
heeft mij sinds dien niet meer losgelaten. Ik had het geluk, eenige rolprenten te
kunnen koopen en dit was aanleiding te meer, om den oorsprong en het wezen er
van na te gaan. De resultaten van dat onderzoek treft de lezer hier aan.
Boeddha heeft geleerd, dat alle leven lijden is. Geen sterfelijk wezen, hoe machtig
en rijk, hoe deugdzaam en wijs hij moge zijn, ontkomt aan ziekte, ouderdom en dood.
En deze is slechts de ingang tot nieuw leven. Slaaf van zijn begeerte, volgt de mensch
den oneindigen kringloop, die, van de hoogste zaligheid tot de diepste ellende en
verworpenheid en denzelfden weg weer terug gaande, het levensproces volgens de
onontkoombare wet van Karma telkens en telkens weer herhaalt. Slechts op één wijze
is verlossing mogelijk, door verkrijging van het Inzicht, dat de begeerte opheft. Hoe
wij dit bereiken kunnen, is door den Verhevene nauwkeurig aangegeven en duidelijk
is gezegd, dat wij slechts door eigen inspanning daartoe kunnen komen.
Het is echter het lot van alle groote geesten, dat het ideaal, dat hun voor oogen
staat en dat zij met woord en daad prediken, nooit geheel gaaf en zuiver wordt
opgevangen en voortgegeven. Ook van Boeddha kan dit helaas gezegd worden. Door
de meeslepende macht van zijn woord en den verheven indruk van zijn waarlijk
bovenmenschelijke persoonlijkheid had hij het wonder kunnen volbrengen, tallooze
aanhangers en volgelingen om zich heen te verzamelen, die werkelijk de strenge
eischen van zelfinkeer en wereldvlucht opvolgden, welke tot verlossing zouden
leiden. Maar toen de Meester heengegaan was, verslapte de ijver: het inzicht werd
verduisterd en de onvolkomen menschelijke natuur deed haar aanspraken gelden.
Telkens weer hooren wij, hoe de monnikken vermaand moeten worden, hun geloften
van armoede en kuischheid beter na te komen, hoe in de kloosters grove misbruiken
en verwildering zijn opgetreden. Erger nog. Om de klare woorden van den Verhevene
wordt een net van scholastiek en bijgeloof gespannen. Men strijdt over de letter der
wet en het sektewezen overwoekert den gaven kern der oorspronkelijke leer. Eindelijk
komt het tot de groote scheuring tusschen Hînayâna en Mahâyâna - het Kleine en
het Groote Voertuig.
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Het eerste, dat in het Zuiden beleden werd en nu nog in Ceylon wordt aangetroffen,
predikt verlossing van den enkeling. Het tweede, het Noordelijk Boeddhisme, wil
verlossing der geheele menschheid. Om dit doel te bereiken, moet men er naar streven,
Bodhisattva te worden. Bodhi beteekent Inzicht en Sattva is Wezen. Een Bodhisattva
is dus een persoonlijkheid, wiens wezen inzicht is. Echter wordt de naam ook gebruikt
voor de laatste incarnatie, voorafgaande aan die, waarin het Boeddhaschap bereikt
wordt. De Bodhisattva behoeft alleen nog slechts tegenover een anderen ‘Verlichte’
den wensch te uiten, Boeddha te worden, om tot die hoogste verlichting te komen
en daarmede den keten van wedergeboorten voor goed op te heffen. Door erbarming
met de nog onverloste menschheid gedreven, laat hij dit echter na en weigert hij, de
verlossing te aanvaarden, zoolang niet alle schepselen haar deelachtig zijn geworden.
Hoewel dus ook hier opheffing van het lijden einddoel blijft, voelt men, dat er toch
op Boeddha's strenge maar eenvoudige leer een begrip geënt wordt, dat tot vreemde
vormen uit kan groeien. Inderdaad is dit dan ook het geval geweest en zoowel de
naïeve volksmenigte als de metaphysisch geschoolden hebben, ieder op hun wijze,
daartoe bijgedragen.
Wat de eerste betreft, is het begrijpelijk, dat de innige vereering, die men den
Verhevene toedroeg, er al spoedig toe leidde, hem niet alleen allerlei wonderen
persoonlijk toe te schrijven, maar ook zijn oorsprong en afkomst met legenden op
te sieren. En hier kon de bijzondere gave, die den Indiër boven alle andere volken
eigen is, zijn teugellooze fantasie namelijk, zich even ongebreideld uitleven, als zij
dit in voor-boeddhistischen tijd in zijn cosmologie, zijn mythologie en zijn poëzie
had gedaan. Bij geen andere natie, in geen enkele litteratuur vinden wij dien
reusachtigen omvang der nationale heldendichten, die stoute opeenstapeling van
geweldige hypothesen, die tropische vruchtbaarheid in het concipiëeren van steeds
andere goden, die in elkaar overgaan en hun vluchtige gestalten als door den wind
voortgedreven nevelen onophoudelijk vermengen en verwisselen. Zeer juist heeft
Grünwedel, de eminente kenner van het Boeddhisme, op die ‘Neigung zur
Personifikation’ gewezen en zegt hij daarvan: ‘Eigenschaften eines Buddha oder
Bodhisattva werden beständig abgelöst und weiter entwickelt. Es ist dies ein Vorgang,
der einerseits die Aufnahme lokaler Formen von Gottheiten fremder Länder, in
welcher der Buddhismus Eingang erlangt hatte, ermöglichte, andererseits aber der
nord-buddhistischen Mythologie jenen ungeheuren Umfang verschafft hat, welcher
sie als d a s g r ö s s t e P a n t h e o n d e r E r d e erscheinen lässt.’
In deze woorden is de sleutel al gegeven van het probleem, dat hier behandeld
wordt: het ontstaan en de verdere ontwikkeling der Thibetaansch-Boeddhistische
kunst. Voor wij daar dieper op ingaan, moet echter nog een andere factor genoemd
worden, die daarop van evenveel, zoo niet meer
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invloed geweest is. Ik bedoel het Tantrisme, die geheimzinnige leer, die door bijna
allen, welke er zich mee bezig gehouden hebben, zoo scherp veroordeeld wordt en
waarvan wij toch eigenlijk nog zoo weinig weten.
Zoo ik met een enkel woord zou moeten aangeven, wat het Tantrisme is, zou ik
het magie willen noemen, magisch denken, magisch voelen, magisch handelen. De
ethnologie leert ons, dat natuurvolken geen anderen vorm van godsdienst kennen en
de moderne psychologie heeft aangetoond, dat bijna alle kinderen beginnen met
magisch te denken en te voelen. Het behoeft ons dus niet te verwonderen, dat het
Tantrisme in Indië nog verder terug gaat dan de leer der Veda's - volgens de jongste
opvattingen zou het de godsdienst der oorspronkelijke bevolking geweest zijn, voor
dat de vreemdelingen uit het Noorden binnendrongen en de vereering der
natuurkrachten met zich brachten, die wij in de Vedische hymnen zoo verheven
uitgedrukt vinden - en evenmin doet het vreemd aan, als wij hooren, dat het Tantrisme
ook nu nog tal van aanhangers onder de Hindoe's heeft. Trouwens ook hier in het
Westen bloeit het occultisme weliger dan ooit in allerlei vormen en in intellectueele
kringen evenzeer als onder het minder beschaafde publiek. Hoe komt het dan, dat
het Tantrisme door bijna alle Europeesche geleerden in den ban is gedaan en dat
zelfs sommigen hunner Indische collega's het verwerpen? Wat verwijt men het? Het
antwoord op de laatste vraag ligt het meest voor de hand. Het Tantrisme zou een
dekmantel zijn voor de grootste uitspattingen op sexueel gebied. Daarnaast zou het
wreedheid aanmoedigen en praktijken als die der beruchte Thugs, der Worgers,
propageeren. De geheimzinnigheid, waarin het zich hult, geeft natuurlijk voedsel
aan dergelijke veronderstellingen.
Wat nu het eerste punt betreft, mag men mijns inziens niet uit het oog verliezen,
dat hier Westersche en Oostersche opvattingen scherp tegen elkaar botsen. Om het
sterk uit te drukken, is het sexueele voor den Westerling zonde, voor den Oosterling
is zij de hoogste levensuiting. Wat wij obsceen vinden, vindt men ginds natuurlijk,
zoo niet vereerenswaardig. Op geen gebied heerscht zooveel vooroordeel als juist
hier en dat maakt het zoo moeielijk, een juist oordeel te vellen. En in zekere mate
geldt dit ook voor de wreedheid, waarvan men spreekt. Voor ons is de dood het
onherroepelijk einde. Voor den Oosterling is zij een begin, dank zij zijn vast geloof
aan de reïncarnatie. Vandaar dat hij zijn goden zoowel in scheppende als in
vernietigende vormen doet optreden en hen in beiden vereert en dient. Wie dan de
diepste geheimen van Leven en Dood wil doorgronden, wie het wereldraadsel op
wil lossen, wie ten slotte - en daar gaat het in laatste instantie om - macht over beiden
wil verwerven, mag voor geen verschrikkingen wijken, aan geen afkeer of walging
toegeven. Hij kan zich niet bepalen tot het volgen van één richting of moraal, hoe
verheven deze ook moge zijn, tot het zoeken slechts van het Goede, Het Hooge, maar
hij moet alle
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levensdaden doorgronden, ook de negatieve, dat is het Kwaad, dat is de Dood, tot in
hun uiterste verwezenlijkingen beleven. Want hoe kan men meester zijn over iets,
dat men niet kent? In dit licht bezien, onthult zich de diepe beteekenis der
Boeddha-legende, die schildert, hoe de Verhevene juist in den nacht der Verlichting
den verbitterdsten aanval van den Booze moet verduren. Die verzoeking ontging hij
niet, door haar te ontwijken. Slechts door haar te doorstaan, door het Kwade tot op
den grond te peilen, kwam hij tot het hoogste Inzicht, verwierf hij het heil der
Verlossing.
Hoe kwam nu echter de verbintenis van het Boeddhisme met het Tantrisme tot
stand. Wat beoogde men daarmede? Hierboven is gezegd, dat de volgelingen van
het Mahâyâna er naar moesten streven, Bodhisattva te worden. Een Boeddhist zou
hier gevoegelijk kunnen opmerken: ‘Du sprichst ein grosses Wort gelassen aus!’ Een
Bodhisattva toch is zulk een verheven, machtig wezen, zoo sterre-ver boven onze
kleine levens, door zooveel sluiers van waan en verblinding gescheiden van onze
schijnwereld, dat het onmogelijk is, in één enkel leven alle hinderpalen te overwinnen,
die ons van dien heiligen staat verwijderd houden. Existentie na existentie moeten
wij doormaken, steeds tot hooger sfeer stijgend, steeds in strenge tucht en zelfbedwang
onvermoeid strevend, ons van dwalingen te bevrijden, van zonden te louteren, tot
eindelijk het inzicht gewonnen, de sluiers vervluchtigd en de Verlichting verkregen
is.
Hier nu kon het Tantrisme helpend optreden, de magische krachten, die in ons
sluimeren, wekken en daardoor het steile, doornige pad tot volmaking effenen en
verkorten. De leeraar, aan wien men zich moest toevertrouwen - dit toch is een der
eerste eischen, die de leer ons stelt - en dien men blindelings moest volgen en
gehoorzamen, kon onze aarzelende schreden richten en steunen. Hij zou ons doen
inzien, dat goed en kwaad betrekkelijk, leven en dood onwezenlijk zijn, bedriegelijke
schijn, waarachter het Eeuwig Blijvende, dat zich aan alle bepaling onttrekt, verborgen
wacht. En door de kracht der magie zou het misschien mogelijk zijn, den keten der
wedergeboorten zoo al niet geheel op te heffen, dan toch aanzienlijk te verkorten.
Zoo, stel ik mij voor, moet de gedachtengang van vele Boeddhisten geweest zijn,
die Tantristen werden. De nachtzijde der leer, haar vele wreede en stuitende praktijken,
heb ik buiten beschouwing gelaten. Ongetwijfeld waren die haar eigen en het is
aannemelijk, dat bespiegelingen, als hierboven uiteengezet, vaak tot dekmantel van
zeer onwaardige, lage handelingen gediend hebben. Ik weiger echter aan te nemen,
dat een leer, die sinds eeuwen verkondigd en beoefend is, die in zijn omvangrijke
litteratuur zooveel diepzinnigs en schoons bevat, die van haar adepten bijna het
onmogelijke aan physiek en psychisch uithoudingsvermogen eischt, dat die leer
alleen op onze laagste instincten zou ingesteld zijn. In dat prachtige werk, Histoire
de l'Extrême-Orient - ik kan dit voortreffelijke boek van R. Grousset,
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den geleerden adjunct-conservator van het Musée Guimet te Parijs, niet warm genoeg
aanbevelen aan een ieder, die voor Oostersche kunst en wijsheid voelt; uitstekend
gedocumenteerd, vermoeit de schrijver u nooit met dorre opsommingen van feiten;
elke bladzijde spreekt van zijn groote liefde voor en juist begrip van het Oosten,
zooals dit zich de eeuwen door in zijn kunst geuit heeft - zegt de schrijver terecht:
‘Cette conquête de la buddhéité, que les Dhyânistes obtenaient par l'extase, le
Tantrisme y atteignait par la sorcellerie et la magie.’ Wat onder ‘buddhéité’ en
‘Dhyânistes’ verstaan moet worden, zullen wij zoo aanstonds zien, maar uit het citaat
blijkt wel, dat het Tantrisme evenzeer naar een hoog en verheven ideaal streefde als
andere Boeddhistische secten.
Terwijl nu de naïeve fantasie van het volk zich vermeide met de verhalen en
legenden omtrent de vorige levens van den Meester, de liefelijke poëzie der Jataka's,
leidden de bespiegelingen der monnikken en priesters, die zich in hun kloosters aan
meditatie overgaven, er hen toe, een uitgebreid systeem op te bouwen, dat den mensch
Çâkyamuni als het ware terug stelde, de Boeddha figuur daarentegen in steeds hooger
sferen hief. En ook hier komt de teugellooze fantasie der Oosterlingen weer tot uiting.
Vluchtig geschetst, komt hun systeem op het volgende neer.
Reeds lang had men in Indië aangenomen, zonder daarbij op de oorzaak van het
wereldgebeuren - men noemt het Brahma's droom - in te gaan, dat deze aarde met
alles, wat zich daarop aan levende wezens bevindt, met zijn hemel ook en zijn hel,
door tallooze volkomen gelijke werelden is voorafgegaan en door even zoo vele
nieuw te scheppen werelden gevolgd zal worden. Brahma ademt uit en de wereld is
daar. Hij ademt in en als een droom is zij vervluchtigd. Deze processen spelen zich
in tijdsruimten af, die zich aan alle menschelijke schatting onttrekken. Zegt het u
iets, dat hier met Kalpa's gerekend wordt, dat een Kalpa volgens Indische berekening
4320 millioenen jaren telt, dat Brahma, die zelf ten slotte ook eindig is, 100 jaren
leeft, waarvan elke dag en elke nacht een Kalpa duurt, wat dus totaal 315 billioenen
jaren uitmaakt, zooals Georg Grimm in zijn Lehre des Buddha uiteenzet. Doet dit
niet aan het oude sprookje denken, dat zoowel in de Indische als in de Duitsche
folklore voorkomt. Een wijze wordt de vraag gesteld, hoe lang de eeuwigheid duurt.
Ver van hier, luidt het antwoord, is een geheel uit diamant bestaande berg, breeder
dan de breedste, langer dan de langste, hooger dan de hoogste berg, die ooit
menschenoogen schouwden. Alle honderd jaren komt een engel des Heeren, die met
een zijden sluier over den top strijkt. Als nu de geheele berg daardoor afgesleten zal
zijn, is de eerste seconde der eeuwigheid voorbij.
In elk dezer werelden treden nu een of meer Boeddha's op, om de verlossingsleer
te prediken. In de Kalpa, waarin wij nu vertoeven, zijn reeds vier Boeddha's
verschenen, Krakuchana, Kanakamuni, Kaçyapa en Çâkya-
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muni. Na hen zal Maitreya komen, die thans nog in hemelsche gelukzaligheid het
tijdstip afwacht, waarop hij in onze wereld af zal dalen. (De Chineesche plastiek
beeldt hem als een lachende dikbuik af. Henri Borel schreef hier een aardig sprookje
over.) Al deze aardsche Boeddha's zijn echter slechts deel van een Drieëenheid,
manifestaties in deze stoffelijke wereld der Begeerte van hetzelfde wezen, dat in de
geestelijke wereld der Overpeinzing zich als Dhyâni-Boeddha openbaart - Dhyâni
beteekent mediteerend - en daarboven in nog ijler sfeer in een hoogste, eeuwige,
opperste wezenlijkheid opgaat. Het is bijna ondoenlijk, deze subtiele, meer intuïtieve
dan verstandelijke gemoedsverbeeldingen en gedachtenspinsels met woorden weer
te geven. In het algemeen zou gezegd kunnen worden, dat men wel is waar de Idee
van het Absolute, het Opperwezen nooit verkondigd heeft, maar toch, zonder Boeddha
tot god te verheffen, hem tot meer dan een godheid maakte, of, zooals Grousset het
uitdrukt, ‘tot de eeuwige, oneindige, alomtegenwoordige wijsheid, die zich in verleden
en toekomst projecteerde, door naar zijn beeld een geheel Pantheon van
bovennatuurlijke wezens te scheppen.’ Elken Dhyâni-Boeddha kent men namelijk
een geestelijken zoon, een Bodhisattva, en een Çakti, een vrouwelijke belichaming
van zijn energie, toe. De Dhyânisten, zooals de verkondigers en aanhangers dezer
leer genoemd worden, bepaalden zich echter niet tot het opbouwen dezer hiërarchieën,
maar trachtten tevens door loutering en stelselmatige beoefening van meditatie een
graad van extase te bereiken, waarin zij zich met deze door hen zelf geconcipiëerde
wezens vereenzelvigden. Dit is de ‘buddhéité,’ waarvan Grousset spreekt. Ook de
Tantristen streefden hier naar, maar bij hen trad de Çakti-figuur meer op den
voorgrond. Volgens hen manifesteerde de Dhyâni-Boeddha in zijn paring met zijn
Çakti zijn hoogste potentie en glorie en als afglans daarvan in deze wereld was nu
ook de paring een daad, die met één ruk de ketenen hunner aardsche, stoffelijke
gebondenheid verbrak en hen in de sfeer van goddelijke almacht en alwetendheid
hief. Dat vooral dit leerstuk tot grove misbruiken aanleiding gaf, laat zich begrijpen,
maar ik herhaal, dat men onrecht doet, als men den mystieken kern er van wegcijfert
en het uitsluitend grof materialistisch wil opvatten. Een andere karaktertrek van het
Tantrisme, zijn geneigdheid namelijk, om deze bovennatuurlijke wezens in twee
vormen, een milde en een verschrikkelijke, te vereeren en af te beelden, zal later nog
ter sprake komen. Wij moeten thans nagaan, hoe het Boeddhisme zich buiten Indië
en speciaal in Thibet verspreidde.
De wijzigingen en veranderingen in de oorspronkelijke leer van Boeddha, die
hierboven vluchtig geschetst zijn, ontstonden natuurlijk niet plotseling. Ook is hun
loop niet zoo geweest, dat de eene school de andere verdrong. Hînayâna, Mahâyâna,
Tantrisme en de vele kleinere secten, waarin zij zich splitsten, leefden en werkten
naast elkander, zij het dan ook, dat zij op
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concilies en in geschriften elkaar bestreden en verketterden. Dit weten wij door
berichten van Chineesche pelgrims, die in de eerste eeuwen van onze jaartelling
telkens weer naar Indië trokken, om daar de heilige plaatsen te bezoeken en dan met
tal van Soetra's en reliquiëen terug keerden. Hun verhalen zijn langen tijd onze
voornaamste bron van kennis geweest omtrent de verspreiding van het Boeddhisme.
De laatste tientallen jaren echter zijn er in Midden Azië tal van ontdekkingstochten
gedaan en archeologische onderzoekingen en opgravingen verricht. Mannen als
Chavannes, Pelliot, Sir Aurel Stein, von le Cocq, Sven Hedin en nog anderen hebben
ons een schat van gegevens verschaft, die een geheel nieuw licht werpen op de
geschiedenis der volken, die daar gewoond hebben en op den loop der beschaving
in die streken. Het door hen bijeengebrachte materiaal is zoo omvangrijk, dat het
nog wel jaren duren zal, voor het geheel bewerkt is. Enkele feiten staan echter nu
reeds vast en wij weten vrij zeker, dat het Boeddhisme in Thibet tijdens de regeering
van koning Srong-Tsan-Gam-Po, die van 617 tot 638 regeerde, zijn intrede heeft
gedaan. Deze vorst had twee gemalinnen: de Chineesche prinses Wen Ch'eng, dochter
van keizer T'ai Tsoeng der Tiang dynastie en de Nepalsche prinses Brikoeti, dochter
van koning Amçuvarman. Beiden waren ijverige aanhangsters van Boeddha. Zij
wisten den koning te bewegen, zijn eersten minister naar Indië te zenden, van waar
deze met een aantal Soetra's terug keerde, die in het Thibetaansch werden vertaald,
wat tevens aanleiding was tot het vaststellen van een Thibetaansch alphabet. Het
dankbare nageslacht heeft de vrome vrouwen als de groene en de witte Târâ een
plaats in het weidsche Thibetaansche Pantheon aangewezen. Merkwaardig is het,
dat in deze oude traditie naast Indië ook China genoemd wordt. Ongetwijfeld heeft
het eerste land den grootsten invloed op de ontwikkeling van het Boeddhisme in
Thibet gehad. Telkens weer worden de namen van Indische priesters en voorgangers
vermeld. Dat echter ook China er deel aan heeft gehad, kan moeielijk betwijfeld
worden. Verdere nasporingen op dit nog weinig ontgonnen gebied zouden misschien
waardevolle resultaten kunnen opleveren.
(In het volgende nr. het slot van dit artikel, geïllustreerd.)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

34

Water uit de rots
door Hélène Swarth
Mijn dorre staf bezweert de heete rots:
- ‘O laat zoo wreed mij niet verdorsten! Laat er
Uw steenen hart mij geven levend water!’
En schrik bevangt mij: straft nu God mijn trots?
Doch blank van schuim, met bruisend blij geschater,
Ontsprong de rots en plaste water plots.
En, koel gelaafd, gebaad, een bode Gods,
'k Riep, overstemmend 't wilde brongeklater,
't Verdorstend volk, verdoold in de woestijn:
- ‘De heete rots laat levend water stroomen!
Zoekt geen oase! Drinken hier wilt komen!
Vult álle uw kruiken, wie gelaafd wil zijn!’
Terwijl ik riep, gelijk in booze droomen,
De bron verdroogde en 'k vlood, vol schaamte en pijn.
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Het welkom schandaal
door P.H. Ritter Jr.
I
HET kleine, een beetje trieste verhaal dat ik u doe, speelt in de stad Loftinge. Het is
een afwezige stad in een afwezig land. - Een stad op een heel andere wijze provinciaal
dan andere plaatsen die ver van de bezige stedengemeenschap gelegen zijn van het
midden des lands. Want deze plaats ontbeert den band met het continent. Zij ligt op
een eiland tusschen stroomen en zanden, achter zeeën en horizonten, ze is bereikbaar
alleen over het water, waar anachronistische stoombooten en ponten, die niet bij
machte zijn om auto's van groot kaliber te dragen haar aandoen, en als twee maal in
de week de groote boot verschijnt van Antwerpen of van Rotterdam, dan loopt heel
de stad op de kade te hoop om deze gebeurtenis. Er klotsen dan kleine klompen op
de klinkers, geweldige paarden staan te stampen voor kleurige karren, een enkele
gammele auto-bus tracht met een eindelooze reeks van schorre geluiden in beweging
te komen tusschen de stoet gehuifde deerns met kersfrissche gezichten achter de
gouden hangijzers, en langs de boeren en de visschers met de handen in de zakken
en de pijpen in den mond. Over de zwiepende aanleg-plank stijgen dan de reizigers
uit de diepte den hoogen wal op, onwennig en spillebeenig, kleine figuren als van
een knipplaat, met het blauwe licht om zich heen van den hemel, hier blauwer dan
elders, omdat hij, eer hij het stadje zette in den luister van zijn licht, open geweest
was over vele zeeën, puur was daar hij zich alleen in klaarten gespiegeld had.
Wanneer de boot dan was weggevaren in de oneindigheid terug waaruit zij gekomen
was, en de reizigers waren opgebracht naar het bondshotel of weggedragen in de bak
van de auto-bus, die een rumoer maakte door het stille stadje heen, als een donderende
piano met kapotte snaren, in een groote leege zaal, - dan keerde Loftinge tot zijn
voornamen, praalzieken staat terug - want er waren de booten en er waren de boeren,
die de stad wat werkelijk leven brachten met hun markten, maar dat alles bezette
maar eenige uren in de week, de uren, die de bevolking noodig had om haar bestaan
te rekken, waarin Loftinge afdaalde tot de zakelijkheid, die nu eenmaal noodwendig
was. Echter was het hier eigenlijk lichtelijk door gecompromitteerd, want het ware
leven van Loftinge was zijn verlorenheid in zijn verdwenen verleden van
stemgerechtigde stad, dat het kon ophouden, omdat er de zee was tusschen hem en
het heden; het ware leven van Loftinge was zijn hoovaardij, was niet het kleine bezig
zijn met de bedrijven die overeenkwamen met zijn luttele beteekenis, maar het groote
en zich
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voornaam aanstellende bewegen van zijn notabelen in deze stad grandioos konden
gevoelen en plechtig konden zich gebaren, omdat zij leeg was. - Onmetelijk schenen
hare pleinen, die zonder verkeer lagen uitgestrekt tusschen reusachtige
patricierspaleizen in renaissancestijl, met weelderige steenen guirlandes en zinnelijk
beeldhouwwerk getooid, met breede trapopgangen, die voor stoeten leeken
opgestapeld, en ontzagwekkende vensters, die deftig kleurden in zwaar violet.
Onmetelijk lagen haar pleinen, waarover de weinige voetgangers stapten als op een
reusachtig tooneel, in de heldere meslichte ochtenden, in de middagen, die blauw
waren 's zomers, totdat langzaam de witte wolken begonnen te zeilen door den hemel,
hoog boven de hoog oprijzende gebouwen, en waar dan 's avonds de wind over opstak
evenals over de woestenijen van schorren en velden om Loftinge heen, wanneer die
pleinen duisternissen werden onder hun heel enkele, zachtjes kreunende, uit en aan
flikkerende lampen.
's Winters werd Loftinge door grijsheid omsponnen. De nevelen sloten het af,
maakten zijn leven nog meer verloren en in zich zelf verzadigd dan het ooit was,
ontnamen het alle tegenstelling, die de buitenwereld uit de booten bracht, en waardoor
het 's zomers even besef kreeg van zijn belachelijkheid. De regen stroomde neer, de
regen vouwde zich toe over de stad, zooals de gordijnen zich toevouwden voor de
vensters. - De regen schreide met trage druppelen langs de koude, violette vensters
- in de verte loeide de roep van een boot op het in den nacht naar alle kanten
uitvloeiende water.
In deze sfeer kreeg de grandeur haar kans. Want ànders worden de karakters der
menschen, die om de middeleeuwsche poorten dwalen en langs de patricische paleizen
van een uitstervende stad, waar de bevolking jaarlijks afneemt, en de ruimte jaarlijks
grooter wordt, waar elk notabele verzinkt in zijn vertrekken en een tiental vertrekken
te veel tot zijn beschikking heeft, dan in een modern centrum, waar groote blokken
met kleine ruimten voortdurend worden aangebouwd voor immer toenemende
menigten. De burger van Loftinge nadert elk jaar meer den ‘übermensch,’ het is d e
i n d i v i d u , die geldt in deze kleine gemeenschap met haar omvangrijke omgeving,
en naarmate de zielen verschrompelen, en zich verdooven aan stevige bitteruren en
flapperende achterklap, worden de gebaren sierlijker en opulenter, wordt het geringste
stedelijk probleem tot een diepzinnig vraagstuk, en vraagt de geringste stedelijke
verrichting ingewikkelder ceremonie.
Bovendien waren d e n o t a b e l e n in het van wat vischvangst en marktgewin
zorgelijk bestaande Loftinge, geheel zonder zorg. Zij leefden hun rijke leven, welks
welvaart zich zelfs aan de vetste gastmalen en uitgelezenste wijnen maar matig
verkwisten kon, onafhankelijk van de wel-
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vaartsbronnen der gemeente. Zij waren landbezitters met vele gemeten gronds of
trage genieters van voorvaderlijke kapitalen, die het directeurschap van de Loftingsche
bank verhieven tot een begeerd emplooi.
De lezer begrijpt, dat hier het ‘type’ tierde. Elk Loftingsch notabele was eigenlijk
een type, en men respecteerde elkanders type, genoot er wederkeerig van als van een
aangename gewoonte. Er waren types in Loftinge van alle mogelijke geaardheid.
Onder de zeer laten thuiskomers van het bitteruur in de societeit ‘Ons Genoegen’
werden oude adellijke heertjes gevonden met roode, kalkoensche wangetjes, onder
gouden brilleglazen, heertjes, die zeer gemoedelijk waren, en wier vroolijke dronk
het tot breedsprakigheid gestegen beminnelijk decorum vertegenwoordigde. Er waren
norsche heeren bij met ronde buiken, die gewichtig zwegen als het niet over hun
koppige principes ging. Er waren uiterst precieusen bij, zooals de burgemeester,
jonkheer meester van Cauwenhove de Chauffepied, - die altijd even gezwind en
beleefd en efficient zakelijk deed in zijn secretarie, waar vele pijpen gestopt werden
achter de blauwe horren, en er waren er bij, die uit deze krankzinnig makende
eenzaamheid een uitweg hadden gezocht in een of andere manie. De dames, die
dagelijks elkander ontmoetten in alle denkbare conventikels en sociaal-humanitaire
combinaties, die tusschen een klein getal aanzienlijke vrouwen te maken zijn,
bevonden zich ten opzichte van elkander in een duurzame hautaine beminnelijkheid.
Er waren wijder afstanden tusschen deze vrouwen, die op het koffie-uur elkanders
huiskamers en in den na-noen elkanders salons betraden, dan er ooit tusschen
menschelijke wezens kunnen bestaan. En deze onverbreekbare reserve werd nog
versterkt, deze majesteitelijke statie werd nog tragi-comischer, doordat ze allen heur
modehuizen hadden in Brussel, doordat de modernste mode niet modern genoeg was
voor Loftinge; het paradeerend-pralende van deze conservatieve gemeenschap, de
vrouwen gaven er de voltooiing aan, provinciale zielen in Parijsche kleeren zich
onbewegend als in een uithoek van de wereld gevangen gehouden mannequins.
Daarbij nog kwam dit, dat de matrones van Loftinge van een vlekkelooze deugd
waren en een ongerepte soliditeit. - Heur eenige passie uitte zich in speldeprikken,
maar of het de zede was, of de begeerte naar handhaving heurer kritische bevoegdheid,
of wel de geringe verleidelijkheid der Loftingsche don Juans - ik weet het u niet te
vertellen - maar het e c h t e schandaal, waaraan Loftinge behoefte had, het was er
nimmer geschied. De enkele, vage legenden, die jaren na dato, als eenige afleiding
nog werden opgedischt hadden niet op de moeders betrekking, maar op een of andere
heimelijk ondeugende dochter, kind van een edelman, die zijn jeugd in Parijsche
bordeelen had zoekgebracht, - maar de dochter was lang reeds op een verre kostschool,
of eerzaam getrouwd in den Haag, en de visschersknaap, die aan de legende deel
had, op de groote vaart. - Maar bovendien:
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een cordon was er getrokken om de notabiliteit van Loftinge, men zou elkander nooit
verraden, en de bevolking, die het niet eens had kunnen brengen tot één socialist in
den raad, was al te zeer van haar afhankelijk.
De lezer weet nu iets van Loftinge. ik ga hem voor mijn verhaal begint, eerst een
en ander vertellen over Loftinges stadhuis.

II
Het stadhuis van Loftinge lijkt een reusachtige reliekenschrijn. Op het groote, witte
vlak van het marktplein bevindt het zich als op een presenteerblad, een ingewikkeld
Gothisch bouwsel van groote en kleinere opstrevende torens, met devoot elkaar
ontmoetende vensterlijnen, en langs de nissen der vensters houden de beelden der
edelen achter hun schilden de wacht, die eenmaal hadden geregeerd in de burcht, tweede historische document, - dat zijn torens en tinnen omhoog steekt tusschen
geboomte in dichte nabijheid.
Om het stadhuis heen beweegt zich een wiekend en ruischend spel van duiven, zij
deinen om de torens, zij zetten zich neer op de gemoedelijk grijnzende steenen
leeuwen van de pui-balustrade, op den top van de statie-trap, ze vullen heel de ruimte
van het door menschen onbetreden plein met hun kirrend gerucht. - Alleen één
menschelijke gestalte zoekt zich een weg door hun rumoerige hagen - het is een
kleine man, een ietwat gebogen figuur, die met jachtige stapjes zijn magere beenen
laat dribbelen over de eindelooze vlakte. Zie, nu komt hij bij de statietrap, hij houdt
zijn vaart wat in, als hij de treden beklimt. De wind doet zijn jaspanden wapperen.
- Hij draagt een parelgrijze flambard en een parelgrijze knevel. Hij is martiaal en
zwierig tegelijk, hij houdt het midden tusschen Clémenceau en een landedelman. Uit de laaiende Augustushitte zien wij hem treden binnen de koelte van het stadhuis,
- de echos van zijn kleine stappen op den marmeren vloer geven een lavend geluid.
En hij gaat naar boven in de hooge koele woon, - de treden kraken van de eikenhouten
trap, waarover de zachte vacht gespreid ligt van een looper. Genestelde boden wijken
en staan stram, en als de oude ambtsdrager achteloos den groet beantwoordt, hebben
zijn felle oogen, diep in de kassen, achter de parelgrijze, knevelzware oogharen alles
gemonsterd. Een ironische glimlach spitst zijn lippen en op zijn perkamenten, rozig
doorschenen wangen begeleidt een bewegelijk rimpelgespeel de onuitgesproken
gedachten.
Deze man is de mensch, om wien dit verhaal geschreven wordt: jonkheer van
Rupelmonde, de secretaris der gemeente Loftinge.
De klerk, die dienstijver wil demonstreeren in dit vroege ochtenduur opent de
leeren deur van het Kabinet van den Secretaris, en daar staat de Secretaris dan in de
beslotenheid van zijn werkvertrek, terwijl de deur
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eerbiedig geluidloos in haar hoes terugvalt; alleen in het groene, rijnwijnroemergroene
licht, dat zeeft door het glas in lood. - Hij heeft zijn groote flambard op een étagere
gelegd, kleine mahoniehouten vlakte op de handen van twee gebeeldhouwde sirenen
met grillig kwispelende visschestaarten gedragen, en hij schuift nu bezig over de
dikke tapijten naar zijn schrijfbureau, waar reeds de stukken en dossiers liggen
opgestapeld, en waarachter de koninklijke stoel rijst die hem omgeven zal. Het is
een stoel met hooge rugleuning van zijde, waarin het wapen van Loftinge, een zwaan,
is geborduurd, en de leuningen, waarop de goud-beknopte manchetten rusten, die de
oude nerveuze handen ten halve houden gedekt, vormen een kunstmatig houtsnijwerk
van vogelmotieven.
Jonkheer van Rupelmonde lijkt met zijn zwierigen witten haardos boven de rozige
wangen een oude jongeling, hij heeft een stijlvolle onverschilligheid in al zijn gebaren,
die hij niet opgeeft nu hij alleen met zichzelf is. De stadspapieren glijden door zijn
weeke, bewegelijke handen, maar hij toetst het alles maar even aan, als een antiquaar,
die fluweel keurt. Er is geen zichtbare concentratie in zijn wezen, nu hij aan het werk
tijgt, maar zijn felle, van helderheid tintelende oogen zijn even gespannen als zijn
wezen achteloos schijnt. Hij keurt, de Secretaris van Loftinge, hij keurt altijd. Thuis
keurt hij zijn zeldzame muntenverzameling, en zijn ongemeene collectie porcelein,
hier, op het gemeentehuis keurt hij de stukken en de situaties, en de voornemens van
den burgemeester, die uitsluitend een goed-geschoren man is, met behoorlijke
manieren. Hij keurt de karakters van de ambtenaren, en de geheime barsten in hun
dienstijver, hij keurt de intriges van de raadsleden en de jurisprudentie over moeilijke,
administratieve gevallen. Hij keurt en kent. - Hij draagt een schranderheid in zijn
hoofd, die te goed is voor Loftinge, een menschen- en zakenkennis, die voor de
eenvoudige problemen van deze achterzeesche stad veel te omvangrijk is, en zoo
heeft hij zich bij gemis aan materie voor zijn geest, verloren in een overdreven
verzorging van futiliteiten, die aan het maniakale grenst. Diep in zijn ziel is nog de
oude droom van zijn door bijtende verveling afgebroken leven, de droom in
diplomatieke functies te werk te worden gesteld, op conferenties redevoeringen te
houden in zijn sierlijk Fransch, dat doelloos in zijn geest ligt te verstoffen, zooals
het porcelein in zijn kasten. Maar wat wil men? - Als men rijk is en een voorvaderlijke
woning heeft in Loftinge, met violette vensters, een pui en beeldhouwwerk in de
fries, en men wordt automatisch vermaagschapt aan de voornaamste dochter van
Loftinge en aan de heele stedelijke coterie, en automatisch gekozen tot secretaris
van de gemeente, en men heeft bij al zijn geleerdheid en menschenkunde, dat
‘nitchewo’ in de ziel, dat de laatste allure is van de voorname geslachten, dan weet
men al op zijn dertigste jaar, dat het leven verloren is.-
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Terwijl de gedachten van den secretaris van Loftinge gevaar loopen in dergelijke
melankolieën te verdrinken, wordt plotseling behoedzaam de deur van het kabinet
opengevouwen, en in het volgend oogenblik is er een tweede figuur verschenen
binnen de sfeer van oude dingen, waaruit de secretariskamer is opgebouwd. Het is
een man, die veel grooter lijkt dan hij is, door de kolossale panden van zijn zwarte
statiejas, die bijna den grond raken, zoodat men telkens den indruk krijgt, dat hij op
die panden door de ruimte zwemt. Deze statiedrager, Andreas Philipse,
kamerbewaarder van Burgemeester en Wethouders, de monopolistische bezitter van
een langen, zeer verzorgden baard, van een kaal hoofd, dat spits is als een ei en
glanzend als een biljartbal, en die een serviele vriendelijkheid in de rimpeltjes van
zijn gezicht houdt samengeknepen, waar geen autoriteit tegen bestand is, - verschijnt
alleen maar op belangrijke momenten. Als er een commissaris- of een ministersbezoek
op til is, dan komt hij het lispelend aankondigen in de kamers der hoogere ambtenaren
en men fluistert in Loftinge, dat hij geheimen kent, waar de societeit slechts naar
gist, zoo het geheim der plotselinge verdwijning eener zeldzame collectie miniaturen,
onder den vorigen burgemeester, - en vele andere, hoogst-persoonlijke geheimen.
En inderdaad geniet hij een mate van onafhankelijkheid als weinigen ter secretarie
te Loftinge; ook zegt men, dat hij een zeer bizonderen spaarpot heeft. En dat alles
geeft hem een dagelijks slaafscher wordende allure, waarin zijn heimelijk genoten
machts-instinct zich gelden laat.
Van Rupelmonde is de eenige ten stadhuize, die hem voluit zijn verachting toont.
Maar nu is het dan ook de toeleg van Andreas Philipse.... eindelijk ook den secretaris
te treffen in zijn Achilles-hiel. Zoo is het dan te verklaren, dat de Kamerbewaarder
geheime betrekkingen ging onderhouden met keuterboertjes uit den omtrek, met
eigenaartjes van obscure winkeltjes in de kleine naburige havenstad, dat hij deze en
alle andere wegen leerde kennen naar al wat antiek verkocht, en dat hij zich een
kennis had weten te verzamelen van porcelein, die den hartstochtelijken
collectionneur, die de secretaris was, met afgunst vervulde.
Philipse staat nu middenin de kamer, zijn ivoorkleurige spitse schedel in het groenig
licht. Hij heeft de deur nog in zijn hand, maar laat die met een dof smakje toevallen,
wanneer hij bespeurt, dat de secretaris, die over zijn lorgnet heen de stads-stukken
bestudeert, nog niet bereid is, zijn aanwezigheid op te merken.
‘Wat is er aan de hand, maar geen lange verhalen alsjeblieft, want ik heb geen
tijd!’ zegt de secretaris dan, terwijl hij op zijn stukken blijft staren.
- ‘Mijnheer de secretaris’ zegt dan de oude, en hij komt nader tot het schrijfbureau
en buigt zich in zijn gladde gekleede jas over de tafel met stukken heen, als een
zwarte slang, waar een menschenkop uit puilt, - ‘mijnheer de secretaris ik heb nieuws
waar u belang in stelt! Ik heb hier
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een brief van Cardozo uit Schelinghaven.’ - Op het hooren van dien naam vallen de
stukken, die van Rupelmonde in zijn hand had op de tafel en valt zijn lorgnet op de
stukken. Hij maakt een afwerend gebaar om den meesmuilenden dienaar wat op een
afstand te krijgen.... maar zijn nieuwsgierigheid overwint opeens zijn ergernis. - Dan
begint de ander, zeker nu van zijn overwinning, het spel van kat en muis.... - Hij
maakt zich extra klein. ‘Ja ziet u, mijnheer de secretaris, het is voor mij zoo'n groote
eer en zoo'n bizonder genoegen, wanneer ik een enkele maal door een bewijs van
oplettendheid mijn opperste chef....
- ‘Heeft-ie de schaal?’ van Rupelmonde schreeuwt het bijna uit.
‘Ja nou moet mijnheer de secretaris toch even geduld hebben, - ik kan natuurlijk
niet met volkomen wiskundige zekerheid u.... zult het toch waardeeren, dat ik....’
‘Geef op die brief!’ Philipse legt hem met een tergende langzaamheid op de
stadspapieren; het is een voddig, smerig briefje, geschreven met een primitieve, haast
onleesbare hand. Maar van Rupelmonde, die, hoe de drift of het ongeduld hem ooit
kon teisteren, nooit zijn instinctieven schoonheidszin verloochent, neemt een slank,
scherp vouwbeen, aan welks heft een edelsteen glinstert en snijdt daarmede, zoo
voorzichtig of hij een perzik pelde, het kleine onoogelijke briefje open, dat daardoor
ineens verheven wordt tot een voorwerp van ongemeene kostbaarheid. Het bevat een
nieuwsbericht en een verfrommelde teekening. - De secretaris neemt zijn loupe,
bestaart het handschrift, bestaart de teekening met wetenschappelijke nauwkeurigheid.
En Philipse staat er behagelijk bij, met oogen, die aldoor kleiner worden binnen de
nesten zijner glimlachende rimpeltjes.
Dan leunt het grijsgelokte secretarishoofd tegen de Loftingsche zwaan, die in den
stoelwand achter hem is geborduurd en hij sluit even de oogen.Want hij wéét het, met onbetwijfelbare zekerheid: het is de Schaal.
Vijf en twintig jaar van zijn leven heeft hij hiernaar gezocht. - Hij heeft er brieven
over geschreven naar het buitenland, hij heeft er reizen voor gemaakt naar de
antiquaars in de groote steden van Holland, hij heeft er besprekingen over gehad met
kunsthistorici, - maar het is hem nimmer gelukt, die ééne, ontbrekende schaal te
vinden, die ééne lacune aan te vullen, die smet weg te nemen van zijn in heel Europa
beroemde porceleinverzameling, die in de handboeken staat vermeld.... m e t de
lacune. Dat die nu gevonden was, zoo vlak bij de hand in een naburige stad! .... Nog
even neemt hij de loupe. Hij betuurt het handschrift, hij betuurt de teekening. Het
klopt volkomen. Zóó is het precies, dit merk, dit nummer. En van Rupelmonde, die
minister van Buitenlandsche Zaken had moeten zijn, of gezant der Nederlanden te
Parijs, maar die een zonderling oud heertje was geworden in het aan de wereld
ontstorven Loftinge, heeft toch één oogenblik het zeldzame gevoel, dat zijn leven is
geslaagd....
Buiten begint het carillon te spelen, een verkwisting van klanken over de
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leege, roerlooze stad, en de beide mannen luisteren er naar, de secretaris zich
afvragend, wát het toch eigenlijk is, dat hem zooeven dat lang vergeten geluksgevoel
gaf, dat hij in jaren niet had gekend, ....een gril? de bevrediging van zijn eenig
overgebleven ambitie? - terwijl de kamerbewaarder zich bekent, dat hij er, ondanks
zijn vondst, niet in geslaagd is dezen zonderling te peilen.
‘Philipse, je bent vernuftig!’ - aldus besloot de secretaris de ietwat moeilijk
geworden situatie. ‘Maar ik ga vanmiddag naar Schelinghaven.’
Het incident intusschen, dat ik u zooeven beschreef, geachte lezer, was een incident
van beteekenis, want op de porceleinen schaal, die van Rupelmonde straks gaat
zoeken in Schelinghaven, wordt het ‘Welkom Schandaal’ geserveerd, waaraan
Loftinge behoefte had.-

III
De woning van den secretaris van Loftinge is gelegen aan een plein, der ‘Oude
Haven,’ groote ronde kom, tusschen hooge kaaimuren, in het hart van de stad.
Wanneer er hooge vloeden zijn, dan stuwt de zee wel haar water en haar meeuwen
naar dit granieten bassin, maar nu in dezen roerloozen zomer ligt zij opgedroogd, de
Oude Haven, een smalle geul, drabbig water, daar in de diepte tusschen slib en zand
waarin een oude scheepsromp ligt te vergaan. Wat de uitgestorvenheid nog desolater
maakt om dit grijze, open graf, dat is de pracht der statige woningen, die langs zijn
boorden rijzen, de hooge gevelen der statige woningen, eenmaal gebouwd door de
beheerders der Oost-Indische Compagnie. - Tusschen de gevelen is die van het
secretarishuis de meest precieuse, een gaaf voorbeeld van Oud-Hollandsche
renaissance met een vergulde fries, en op de hoeken kleine vrouwenfiguren, de
Voorspoed, de Welvaart, de Gerechtigheid, die zinnebeeldige voorstelling geven aan
den vroegeren bloei van deze stad.
Twee notabelen staan ervoor, als telkendage omstreeks den noen, en brengen de
zwijgende hulde, aan het kostelijk monument waarvoor alle formuleeringen al zijn
uitgeput; het is de uiterst rijzige, dunne burgemeester van Cauwenhove de
Chauffepied, die door een miniatuur dophoedje op te hebben en een dunne, lange
portefeuille onder den arm te dragen, en door te wandelen op schoenen met zeer
lange punten, omwikkeld door kanariegele souspieds, de afmetingen zijner gestalte
nog accentueert, en naast dezen don Quichote als een gemoedelijke Sancho Panza,
de kleine, kittige, borstelige en ietwat gezette secretaris. Zij zijn tezamen naar huis
gewandeld, al de oude wegen, den stillen burchthof over met zijn wit-marmeren
fontein, de Anderchemsche poort door, de Poort-straat, met haar naar elkaar
toegebogen gevelen, en zij hebben zonder gedachten, wederom de woorden tot elkaar
gesproken, die voor de middagwandelingen zijn bestemd. Ook nu
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weer, als telkendage, buigt de burgemeester zich ten afscheid. Terloops merkt van
Rupelmonde op, dat hij in den middag voor zaken op reis moet, maar het geheim
van zijn hart, de porceleinen schaal, houdt hij angstvallig verzwegen.
De woning, die hij nu binnentreedt is een volmaakt museum. Men loopt er zacht en
geruischloos over de bronskleurige tapijten, en het portaal is als een kamer, met
zware paneelkasten op ballepooten, en doeken van zeventiende eeuwsche schilders.
De lange gang, die daarna komt, heeft geen vierkante centimeter onbehangen. - Er
heerscht een lauwe koelte en het riekt er naar oud hout en verf. Alle geluiden worden
hier vanzelf gedempt en men vraagt zich af of er wel ooit een lach kan klinken binnen
deze behoedzame verzorgdheid.Van Rupelmonde wandelt met kleine passen voorzichtig langs al die schoonheid
heen, hij legt zijn flambard op een oude dekenkist, schuift zijn wandelstaf met het
ivoren handvat in een speciaal daarvoor vervaardigd foudraal en tast achter de
fluweelen portière zorgvuldig naar de knop van een binnendeur.
Twee reusachtige vertrekken openen zich, tusschen de violette schemering van de
voorvensters, waarachter de Oude Haven vergeten ligt, en de rozige schemering van
een tuin met zon en roode bloemen, die achter de tuinkamer met zijn lichte tapijten,
de pracht der kameren voortzet onder den blooten hemel.
Even aarzelt van Rupelmonde. Wat zal hij doen? - Zal hij zich, na het gezelschap
in de voorkamer vluchtig begroet te hebben, eerst naar zijn porceleinverzameling
begeven, die in de reusachtige, met grillige lijnen omrankte, hoog-opgaande kasten,
als een verstarde bloemenpracht langs de wanden der tuinkamer staat opgesteld? of zal hij terstond zijn familie begroeten, die reeds in het midden der voorkamer aan
den disch vereenigd is? Ook nu dringt zijn zakelijkheid hem tot het beheerschen van
zijn heimelijk verlangen. Hij treedt naar den disch waar zijn twee huisgenooten,
mevrouw van Rupelmonde, geboren baronesse van Gendringen, zijn dochter Clara,
en de immer genoode, Mr. Dr. Tervooren zijn aanstaande schoonzoon, bijeen zijn.
- Een beetje pufferig-geaffaireerd doet de secretaris de ronde. - De statige, hooge en
schriel gevormde echtgenoote krijgt een vluchtigen toets zijner lippen langs haar
perkamenten wang, de dochter nestelt even het welige blonde lokkenhoofd in de
buiging van zijn arm, en verder is het ‘bonjour Tervooren!’ tegen den schoonzoon
met den even gebogen cynischen neus en den bril als een pantser strak voor de oogen,
die achter het glinsterende dunne brilleglas, alle uitdrukking volkomen hadden
verloren.
Er zijn vier hooggerugde zetels om de damast-getooide tafel opgericht
geblazoeneerd met de geallieerde wapens der van Rupelmondes en van
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Gendringens. In ieder der zetels heeft een der familieleden plaatsgenomen. Tusschen
hen in bloeit het kostbaar donker-geaderd porcelein van borden en schotels. Wijd
om hen heen is het statig vertrek, met eiken lambrizeeringen, waarboven
familieportretten ten voeten uit.
Maar dat alles brengt al te veel statigheid. - Er is tusschen de vier menschen, die
zich in de hooge zetels bevinden, en wien het voorrecht beschoren is hun maaltijd
te nemen in een zoo onvergelijkelijk kunstzinnig gerei, maar bitter weinig conversatie.
Zij staren onwillekeurig uit langs de witzijden hagelblanke gordijnen, en door de
violette vensters naar de oude haven heen, die ligt daar, groot verlaten plein, met al
zijn bobbelige keien, en met de roerlooze pracht zijner gevelen van elk van welke
men den bezitter kent. - En telkens wordt dan het oog getrokken naar die ééne,
vergulde fries aan de overzijde, waarop de eindeloos in de verveelde aandacht
terugkeerende spreuk ‘Nil desperandum Deo duce.’ - De roerlooze zomer maakt het
tafereel voor het venster tot een prent. Er gebeurt niets. Zelfs geen windewaaien door
de schaarsche boomen. Alleen een hond klauwt zijn nagels tusschen de steenen, en
rekt zich uit in een eindeloos-durend moment, om dan, dronken van hitte, naar de
overdekte hal te sukkelen van het oude Waaggebouw met zijn zeven pilaartjes. - En
over dat alles begint weer het klokkenspel te druppelen. Het speelt op de uren, op de
halve uren, op de kwartieren en op de zeven en een halve minuut, het sprenkelt zijn
klanken naar alle kanten van de leege hemelbokaal, waaronder Loftinge ligt.... Het
vloeit aldoor maar uit, het weet van geen ophouden, het vindt geen weerstand van
eenig geluid. Het hangt over de leege straten en over de leege pleinen en het is achter
de huizen in de leege tuinen en het dringt door wanden van toegesloten kamers. Het
is de ééne almachtige stem, die alles in Loftinge absorbeert, het klagen, het hunkeren
naar het leven van deze stervende gemeenschap.
Maar dat zijn allemaal de dingen, die buiten gebeuren of in het buitene vinden hun
uitgangspunt. - Binnen, tusschen de eiken beschotten, in de hooggerugde zetelen,
die om het noenmaal geschaard staan in het secretarishuis, mompelen de vier stemmen
door van de vier menschen, die hun geest en hun ziel ver weg hebben van het discours,
dat zij voeren. Het is vooral mevrouw van Rupelmonde, die woorden spreekt. Mr.
dr. Tervooren, de aanstaande schoonzoon, de afdeelingschef ter secretarie van
Loftinge, is een geboren zwijger in dezen kring. Diep in zijn ziel heeft de nuchtere,
geslepen man een nauw verholen verachting voor de innerlijke bohémiennatuur van
zijn schoonvader. - En het was hem volkomen duister, hoe zóóveel grillen, hoe
zóóveel onverhoedsche opgewondenheid in den ouden man, konden samengaan met
zóóveel ambtelijke nauwkeurigheid. - Maar.... aan den anderen kant: hij, man van
deftigen, maar iets minder aanzienlijken
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stand dan de van Rupelmondes, was bezig voorzichtig zich in te trouwen, - hij had
den secretaris zijn chef en zijn mentor te ontzien, en hij werd door de grillen van
Clara voldoende geoefend in de kennis van haars vaders karakter. Zoo was hij even
behoedzaam op de tapijten in het huis aan de Oude Haven, als in de archieven op
het gemeentehuis, hij wachtte af, hij versprak zich niet, hij bleef onverwrikbaar
zakelijk.
Ook Clara spreekt weinig. - Zij eet haastig en schielijk en robbedoezig en denkt
onderwijl aan haar eigen verzamelingen van oude borduursels, van kleederdrachten
van bloemen, wilder en minder doelbewust-opgezet, dan die van haar vader, maar
even hartstochtelijk ondernomen.
En zoo is het dan dat alleen de baronesse spreekt. Want van Rupelmonde doet niet
veel anders, na de eerste vluchtige begroeting, dan den knecht wenken, die zich steeds
in afwachting bevindt, achter in de kamer bij de zware buffetten, om hem telkens
nieuwe wijnsoorten te laten aandragen, zoodat fijnsappige vochten van velerlei
kleuren gaan glijden door zijn genietende keel.
De baronesse spreekt alleen. Haar woorden binnensmonds gepreveld, zijn
over-beschaafd en kleurloos en duf. Zij spreekt hier thuis net zooals wanneer zij de
vergaderingen praesideert over liefdadige doeleinden, waarmee de vrouwen der
Loftingsche notabelen den tijd verdrijven. Ook nu spreekt zij weer over een bazaar,
die haar in den namiddag zal opeischen voor een voorbereidende vergadering. Totdat
eensklaps haar echtgenoot haar onderbreekt: ‘Dat treft, ik breng je met den wagen,
wij rijden samen, ik moet vanmiddag voor zaken naar Schelinghaven.’
Tervooren's aandacht wordt gespitst. Hij plant zich rechtop in zijn zetel en zijn
gebrilde hoofd beweegt zich met kleine schokjes heen en weer als het hoofd van een
vogel met een langen snavel, die zijn prooi zoekt.
- ‘Papa weet toch, dat het morgen Raad is, en dat vanmiddag de stukken moeten
worden verzameld?’ vraagt hij verwonderd. Even geniet hij van zijn superioriteit.
Een zoete wraak over de vele malen, dat zijn schoonvader hem heeft gevangen. Maar
Clara schrikt uit haar dommel op ‘Vader weet heusch wel wat hij doet. En die ééne
keer ben jij toch wel in staat dat op te knappen.’ - Tervooren voelt, dat hij te ver ging.
Hij schrikt van den haat, die opeens uit Clara's oogen priemt. - Maar van Rupelmonde
is in een onverstoorbaar-goede bui. ‘Ja ik moet noodzakelijk naar Schelinghaven,’
dan met een heimelijke vreugde, binnensmonds ‘een kleine acquisitie.’ - Clara heeft
al haar hand op zijn arm gelegd. Ze ziet hem lachend in de oogen, alsof niet Tervooren
maar haar eigen vader haar verloofde was. ‘Is het een mooie vondst vadertje? ik mag
het toch weten. Het is toch niet de....’ van Rupelmonde legt zijn vinger op haar mond.
‘Even wachten. Kom straks maar hiernaast.’ -
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Terwijl mevrouw van Rupelmonde boven bezig is met de ceremoniën van haar toilet,
en Tervooren door den gloeienden zomerdag ten stadhuize tijgt, zijn vader en dochter
alleen in den kamer aan den tuinkant: de porceleinkamer. Deze kamer munt uit door
lichtheid. Over het zacht als een zomerweide dragend, korenbloemen kleurig tapijt
zijn maar wat lage meubelen verspreid, zoodat er veel blijde ruimte is en alle aandacht
wordt getrokken door de versteende bloemenweelde van het fijn-geaderd porcelein,
dat achter de vele dunne glazen deuren staat opgestapeld. Er zijn hooge, slanke vazen
als leliën en schalen als Chineesche pagoden. Er zijn lange, puntige porceleinen
manden, die op hangende bruggen gelijken. En dan weer opeens tusschen de massale
stukken de kleinere gebruiksvoorwerpen, eierdopjes, miniatuurwaren en schoteltjes,
waar blauwe figuren als vlinders op neergestreken zijn. En al deze dingen worden
voor het onderzoekend oog een oud verhaal, een zonderlinge wijsbegeerte. Op een
der theekoppen leidt een Chinees een bok voort aan zijn staart, een ander stuk van
het theeservies vertoont een diepzinnige ironische geschiedenis.
Een heel eilandenlandschap opent zich, met bergen aan de eene, en een verlaten
paleis met gekrulde daken aan de andere zijde. De eilanden zijn verbonden door een
drie-bogige brug. Daarover schrijden twee mannetjes. De achterste draagt een last
op zijn gebogen nek, hij bezwijkt er haast onder, maar de voorste betoogt tot hem
en wijst hem met zijn breed ommouwden arm, wijst naar een vogelvlucht in v-vorm,
die roerloos in den hemel hangen blijft.
Langs al die schatten bewegen zich de lokkige hoofden van vader en dochter. Ziet hoe ze elkaar gelijken, de beide spits toeloopende schrandere gezichten, vol van
een innerlijke bewogenheid, rossig getint, de haren in de slapen geplant en uit de
slapen opgroeiend op dezelfde wijze bij beiden, de bijna blonde zilverwitte haren
van den vader, de bijna zilver glanzende, blonde haren van de dochter. Met gretige
haast leidt de vader zijn dochter mee, hij heeft haar vingertoppen gevat, als een
minnaar, die vlucht met zijn geliefde.Heel aan het einde van de ranke galerij houdt hij haar staande, het is daar waar de
roode schijn der rozen en rhodondendrons van den tuin zich uitspreidt over het
blauw-witte tapijt, en waar de geur van bloemen en gras en aarde, die uit den tuin
naar binnen wolkt, hen reeds omvangt. - Bedrijvig trippelt de kleine vader op den
drempel, die tusschen tuin en kamer ligt, met bevende handen nadert hij de deur van
de hoek-kast, - hij durft het fijne, vergulde sleuteltje niet beroeren, zoo trilt hij van
innerlijke nervositeit. Maar een fijne blanke hand legt zich verkoelend op zijn polsen.
‘Laat m i j maar, vader,’ - zij draait het sleuteltje om met de behendigheid, waarmee
zij een draad door een naald trekt, en zie, daar waait de dunne kastdeur open, en geeft
de schatten, die hij bewaakt heeft, prijs.
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- ‘Zie je die leege plek?’ vraagt de vader dan, hevig bewogen, nu hij zóó dicht is bij
zijn bekentenis. ‘Wist je, dat er een schaal ontbrak van dit zeldzame Chineesche
servies? - Ik heb hem’ blaast hij dan in haar fijne oorschelp, om daarna streelend die
oorschelp vrij te maken van het ook daar nog woekerende blonde haar. ‘Cardozo
heeft hem, een nietig antiquairtje in Schelinghaven. Niet zeggen - in Godsnaam niet
zeggen, ik ga er vanmiddag naar toe.’ Clara met moederlijk instinct beducht dat er
iets breken zal, sluit behoedzaam de kastdeur, en dan nestelt zij zich bij haar vader,
zij slaat haar beide blanke armen om zijn schouder. ‘O, wat heerlijk is dat voor je,
mijn oude lieve schat!’ ‘Zeg het nou maar niet, het zou nog misloopen, en je weet
ze vinden me toch al een rare snijboon’ mompelt de vader, dan, zachter ‘ze begrijpen
die dingen niet, niemand hier in Loftinge begrijpt wat.... schoonheid is. Het zijn
kaasboeren met zijn allen, en ze leven met hun stomme koppen tusschen paradijzen,
waar ze zelf niets van begrijpen.’
Al pratende zijn de beiden den tuin ingegaan. - Zij wandelen langs de rechte paden
tusschen de geschoren gazons, - een watersproeier in grillige lijnen zich
rondbewegend, brengt koelte aan. Zij loopen gearmd onder de rozebogen, met
langzame bedachtzame stappen, en eindelijk dan komen zij bij den rand van den tuin,
daar waar tusschen opgaand geboomte het naakte marmer zich rondend aanbiedt van
een witte bank.
Vader en dochter gaan zwijgend zitten. - Zij weten, dat zij elkaar iets te zeggen
hebben; zij zijn vol van weemoed en van geluk. Het is zoo stil, dat ze de flauwe
windvlaag hooren ruischen door de populieren achter hen. - Twee witte vlinders
deinen op en neer in de trillende lucht. Zij zetten zich op het hoofd, op den pijlenkoker
van het kleine Cupido-beeld, dat onverstoorbaar glimlachend staat aan te leggen
midden in een der gazons. Dan deinen zij verder, een van de vlinders hecht zich even
aan Clara's welige haar.
‘Vader,’ zegt Clara dan, opeens ongewoon-ernstig, ‘is het eigenlijk niet
verschrikkelijk?’
- ‘Waar peinst mijn meiske nou over?’ zegt hij, verstrooid, en hij streelt haar hand.
Hij denkt even aan niets, aan niets dan alleen die zachte teere, warme hand, die hij
nu in zijn bezit heeft, en waarvan het leven uitstroomt in de zijne, de hand van een
jonge vrouw, die zijn dochter is.Maar zij laat zich niet uit het veld slaan door zijn afgetrokkenheid.‘Vader,’ zegt ze ‘ik heb al zoo lang eens rustig met je willen praten. Het is nu
zoo'n goed oogenblik, nu je me dat van die schaal hebt toevertrouwd. - Ik ben je
aldoor maar aan het zoeken. Ik moet me uitspreken, want je raakt hier in Loftinge
verward in je eigen gedachten. De dagen zijn hier zoo lang, vooral 's zomers, en in
de nachten kom je niet in slaap, en aldoor maar is het alsof je moet luisteren naar je
eigen binnenste. Aldoor praat het maar door in jezelf, of je nou moeder helpt met
het huishouden, of dat je tennist, of dat je logeergasten rondleidt langs al die
bezienswaar-
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digheden, het museum met zijn beschimmelde uniformen of de oude toren met zijn
afgesleten wenteltrap. - O God je raakt jezelf niet kwijt, en je raakt de menschen niet
kwijt, en de huizen. Het is om gek te worden!’ Opeens legt zij haar handen op zijn
schouder: ‘Vadertje, kunnen wij hier niet allebei uitkomen? Kunnen wij niet samen
op reis? Jij bent toch eigenlijk, diep in je binnenste.... geen man voor Loftinge! Je
bent een jolige, jonge kerel, - als moeder maar niet zoo stijf was. Je bent, je bent een
heerlijke schat, een man, een man.... ja trouwen met een man als jij!’
Terwijl Clara doorslaat, komt van Rupelmonde tot zichzelf. Hij staart in haar
vochtige oogen en hij ontdekt opeens met ontsteltenis, hoe ze op de zijne lijken, zijn
eigen oogen, die hij niet meer durft ontmoeten in den spiegel. - En meer begrijpt hij:
de gemeenzaamheid van twee levenstragedies.
‘Is Tervooren dan zoo verschrikkelijk?’ - waagt hij nu, driest. - Clara schokt met
de schouders. ‘Och ik zal wel van hem gaan houden, zooals jij van moeder houdt. Trouwen, dat is zoo de aangewezen carrière voor een meisje uit mijn kring. - Ik kan
hem verdragen, zooals ik alles verdraag. Tervooren wordt ook weer notabele van
Loftinge en zeker later ook wel secretaris. Ik word mee notabele en mag
liefdadigheidscommissies presideeren. Och of het nou de een is, of de andere! - Zie
je vader ik heb wel eens gedacht over weg-zijn van hier, over studeeren, over mijn
eigen leven maken! Maar nu is het te laat. Wat zal een vrouw van vier en twintig
jaar nog gaan beginnen?’ - Clara nestelt zich dichter bij haar vader. Haar woorden
worden hartstochtelijker, haar warme adem streelt langs zijn gezicht. ‘Weet je,
waarom ik bleef? - Om j o u . Ik ben jullie eenig kind. Ik ben jouw zon in huis, zei je
altijd.’ En nu gaat zij aldoor heftiger en fluisterender spreken. ‘Ik weet het wel, ik
wéét het wel, ouwe jongen, dat je hier in de notabiliteit bent ingetrouwd. - Ik weet
het wel, dat het alles over je is beschikt. Maar j i j bent anders dan Tervooren!’
Haar gezichtje is heelemaal opgewonden van de ongewone bekentenis. - Zij weet
niet wat haar opeens tot zulk een wanhoopsuitstorting heeft aangejaagd. - Was het
de looden zomerzwaarte, waartegen zij haar hart te pletter wilde gooien, als een
porceleinen schaal tegen de keien?
Was het een onbewust wild ontwakend verlangen, zich rekenschap te geven, nu
opeens van haar offer, aan den eenigen man, haar vader, voor wien zij haar leven
had prijsgegeven, nu, nu er in vader iets nieuws, iets bloeiends was teruggekomen,
iets van reizen en avonturen en van nieuwe beroemdheid en nieuwe belevingen,
buiten Loftinge, door het bericht van het na jaren eindelijk ontdekt kunstvoorwerp,
de kroon van zijn verzameling.Hoe het zij, het klokkenspel van Loftinge doet onverstoorbaar en op de minuut
zijn plicht. - Het kakelt met zijn onbewogen stem over de huizen en de torens en de
muren, en over de rozenhagen en de gazons met den

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

49
mikkenden Cupido, en over de albasten bank, waar een wanhopige vader en een
wanhopige dochter zoo juist elkaar hadden gebiecht, en alle dingen worden kleiner
en verliezen hun fantasie, onder de onmetelijke, alles overstroomende verveling van
dit hol geluid, de tuin wordt een kleine stadstuin en over het pad komt mevrouw van
Rupelmonde, geboren barones van Gendringen, zwart, koel en onbewogen naar haar
echtgenoot en haar dochter, en zij zegt met haar neus-stem, dat de auto voorstaat en
dat zij Willem van Rupelmonde als geleider verwacht.-

IV
Voor het secretaris-huis aan de Oude Haven wacht bewegingsloos, met zijn
onbewegelijken chauffeur aan het rad, een reuzengroote, rood gelakte Hispano-Suiza.
Het is een eenzaam pronkstuk van het moderne leven op het antieke plein, een
schreeuwende roode vlek tusschen de stemmige grijsheid der gevelen. Van alle kanten
heeft hij bekijks, altijd opnieuw, hoewel ieder hem kent. Uit de stegen en straatjes,
die uit de Oude Haven monden, komen de kleine klompen geklotst en de gehuifde
deerntjes staan er arm in arm naar te gluren, terwijl de pofbroek-jongetjes met hun
buik op den grond liggen om hem van onderen te bekijken.
Dan wijkt opeens alles terug. De rijk-gebeeldhouwde deur van het secretaris-huis
gaat open, en trotsch en lang, met den kleinen levendigen secretaris achter zich, komt
mevrouw van het bordes. De chauffeur is afgestegen, houdt het portier open, salueert.Mevrouw zit aanstonds kaarsrecht in den open wagen. - Meer moeite heeft hoewel
hij leniger is, van Rupelmonde. Want het eischt beleid, een plaats te vinden voor den
gezel, die altijd mee moet, de wandelstaf met den ivoor-witten knop. - Terwijl de
wagen aanzet, gaan alle petten af en er is tijd genoeg voor den secretaris om alle
groeten zwierig te beantwoorden met een zwaai van zijn flambard, want de wagen
neemt maar een heel klein gangetje. Door alle nauwere straatjes en onder de poorten
van het brokkelige stadje, manoeuvreert de veel te groote wagen, die op 90 KM per
uur gebouwd is, met een wandelvaartje heen, maar geen der gemeentenaren, die
achter hun horretjes van het evenement genieten, geen der mede-notabelen, die over
het Burchtplein wandelen naar de societeit, en die even stil blijven staan om hun
groet te brengen aan het buitengemeen geachte echtpaar, ontgaat het schouwspel van
dit anachronisme, een moderne auto, die in haar bezetting en in haar beweging, zich
gedraagt als een statie-karos.
Dan is het mevrouw van Rupelmonde, die na den omrit, die den tijd vergde van
een wandeling, bij mevrouw van Cauwenhove de Chauffepied. De jonge, blonde
burgemeestersvrouw en de lange burgemeester, die op
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Koning Christiaan van Denemarken lijkt, treden naar buiten op de breede stoep van
hunne woning, en er worden handdrukken en buigingen en vriendelijkheden gewisseld,
als had men elkander in geen jaren gezien.
Voor van Rupelmonde beteekent dit alles een laatst vaarwel aan Loftinge. Hij heeft
met den burgemeester de zaken geregeld van de raadszitting van morgen, worstelend
met een breedsprakigheid aan de andere zijde, die hem nu wel bizonder irriteert, maar dan eindelijk klimt hij uit den haag der plichtplegingen in zijn wagen. De deur
van het burgemeestershuis, die groote gebeeldhouwde doos, waarachter hij zijn
matrone geborgen weet, gaat toe, de wagen zwenkt een paar nauwe bochten om ‘naar Schelinghaven’ roept hij den chauffeur toe, met een jonge stem.
Deze ziet voor zich uit de breede, leege laan, grijs, effen als een hangmat tusschen
de boomguirlandes. Bevrijding, zoo heer, zoo knecht, de jongen geeft gas en stormt
de laan in, die naar den zeedijk leidt.En daar zit van Rupelmonde dan eenzaam in zijn suizenden wagen, zacht veerend
op de roodleeren kussens. - zijn tengere buigzame handen zijn gevouwen over den
ivoren knop van zijn wandelstaf, die hij nu eens koesterend aait met zijn handpalmen,
dan weer even laat bloot komen; het is een wonderlijke knop, waar doet hij aan
denken! nu eens lijkt hij op een ei van verwonderlijke gaafheid, dan weer op een
fijnen kleinen schedel, dan weer op een zacht glanzenden parel uit den diadeem van
een kroon. - Maar al die fantasieen zij zijn niet anders dan spelevarende gedachten
van den ouden jongeling, die nu Loftinge uitstormt - en de blauwe ruimte invaart.
Wie zegt er, dat het maar Schelinghaven is, de badplaats bij Loftinge, waar de
Loftingers zich zondags en op warme zomeravonden eerbaar vertreden? Het is iets
meer, het is iets anders, waar hij naar toe ijlt, het is een heen-zweven, wie weet welk
ongekend avontuur tegemoet. - Er is nu wind, er is nu zon, de boomstammen
skandeeren de vaart in razende haast. - Naast van Rupelmonde ligt op het roode leer
de witte flambard; zijn hoofd is open in den wind, die de lokken langs zijn slapen
doet strijken, als waren het de streelende lokken van een jonge vrouw. Hoe verder
de wagen zich stort in de vergetelheid, hoe maller gedachten gaan zwerven in zijn
beneveld hoofd. Hij heeft veel wijn gedronken, daar straks aan het noenmaal, op
dezen gloriedag van den porceleinen schaal!
- ‘Waarom maar naar Schelinghaven? Waarom niet door, naar Parijs, naar Nice?
Hij heeft veel geld bij zich gestoken voor de zeldzame acquisitie Wat acquisitie, wat
porcelein! - heeft niet een jonge vrouw hem daarnet nog gezegd, dat hij een vroolijke,
een sterke, een vitale jonge kerel is, ondanks zijn zestig jaar!’ Dan sluit hij de oogen. - Een vlijmende pijn snijdt door zijn binnenste Hij ziet haar
voor zich, zooals zij gebogen stond bij de voorzichtig open-
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gewaaide deur van de porceleinkast, hij ziet haar warme, zonnige gezicht naar zich
toegewend, hij hoort het fluisteren van haar stem.Zijn blonde kind! Nu gaan zijn gedachten terug, door al die vale huwlijksjaren
heen, door al die jaren van gesmoord verlangen, naast die stugge, die
nimmer-ontroerde Loftingsche die op haar vijf en twintigsten jaar al een matrone
was, die alles wat ooit in hem opborrelde aan zieleleven terstond neutraliseerde, die
hem nooit bestreed, en nooit verweet, en nooit begreep. Voor alles vond zij aanstonds
de geijkte woorden, langs al zijn liefhebberijen ging zij heen, beschaafd aanvaardend,
en toen hij zijn pogingen staakte, om zich aan haar te openbaren, aanvaardde zij ook
dat als een vanzelf sprekend feit. - Maar tusschen hen in, dat blonde kind, dat
opgroeiend tot jonkvrouw, hem omringde met haar gracie met haar haast moederlijke
teederheid, dat kind, hij weet nu opeens waarom alleen hij zich heeft laten kooien in
Loftinge. - Aandoeningsloos heeft zij hem dat kind gelaten, zij voedde het op in de
vormen, in alle precisie, maar stond zonder moeite haar gevoelswarmte aan haar
vader af, omdat z i j daar geen behoefte aan had. Alleen toen het Loftingsch decorum
daden eischte, had zij die onverbiddelijkheid getoond, waar zij nooit mee liet spelen,
wanneer het zaken gold der notabiliteit. - En zoo was Clara dan niet naar Leiden
gaan studeeren, maar aan Tervooren verloofd.In den door deze razende rit ervaren opleving van zijn eigenlijke persoonlijkheid
en vrijheid, worden zijn gedachten driftig, hoe langer hoe driftiger. Het mag niet, bij
God het mag niet. Hij mag zijn kind niet offeren voor het beetje levensvreugde, dat
hem nog restte. Zijn kind mag niet langer versterven in het Loftingsche graf. Hij zal
met haar reizen, hij zal al zijn verzamelingen verkoopen, hij zal zijn betrekking
neerleggen hij zal breken met Loftinge, en wat, wanneer hij Loftinge afknipt is hem
dan nog zijn matrone waard? - Is er ooit een oogenblik geweest van teederheid, een
oogenblik, waarin ze niet een openbaring, een hartekreet terugleidde naar
‘conversatie?’ Wat heeft ze ooit geweten van zijn hunkering naar een ander leven,
van zijn verlangen naar kunst, naar carrière, van zijn studies in het gemeenterecht,
die hem, nu ja zijn decoratie hadden gebracht, maar nooit de zoo verhoopte politieke
loopbaan, het loskomen van Loftinge?De wagen is nu merkbaar gestegen, hij is nu op den zeedijk. En het is alsof, nu
daar die lichte, doorschijnende blauwheid om hem heen komt, nu daar die rimpelige
gespierde vloeden langs hem heen zuigen, als trokken er harten onder den bijna
albasten huid van het water, het schijnt alsof hij hoe langer zoo meer de kracht in
zich voelt rijpen om zich vrij te denken uit zijn dagelijks bestaan. Er breekt een
mildheid in hem open, een lieflijk vergezicht van herinneringen, als hij zijn oogen
laat baden in het azuur van den hemel, die aan den einder samenvloeit met de zee, daar waar de melkwitte zanden zijn, zoodat men meent, dat er zilververlichte eilanden
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liggen, over den horizont, door den hemel alleen omgeven. Verblind door het licht
laat hij zijn oogen half toevallen, en door zijn wimpers heen ziet hij zijn eigen lichaam
ademen, een heen en weer gedein, als het deinen der zee, en de ivoren knop van de
wandelstaf tolt dronken mede, als een vreemdsoortige, parelglanzende kleine boei
op de vloeden van zijn leven. Zijn leven..., wie zich leven voelt, één oogenblik los
van de dagelijksche schaduwen, waarin hij gevangen is, los van het dagelijksch
decorum, dat hem maakt tot een versteening, - hij voelt zich jong, hij voelt dat deze
mensch dezelfde is, die eenmaal dwaze dingen deed, en een Godsgevoel kende, dat
ons allen door de aangeleerde methoden der maatschappij ontgaat.
Van Rupelmonde herwint, in de straling van zon en zee opeens het vermogen
zichzelf als jongen man te zien. Er is niets meer, dat hem nu afleidt van het verleden,
van dat verleden, dat als een toekomst wordt, dat aanglijdt zachtjes stuwend, zooals
de baren terzijde elkander opstuwen in de wiegende ruimte. Daar ziet hij zichzelf als
jong student op zijn kamer in Leiden, een donkere kleine kamer, met eiken balken
en het venster met klimop omrankt, ziet uit op een kleinen tuin, boordevol bloemen,
waarover vlinders dansen, en daarboven een oude, begroeide kerktoren. Hij ziet zich
staan aan het venster, om hem heen en achter hem de fonkelende bokalen en toèn al,
het enkele, zeldzame porcelein, dat hij verzamelde. En naast hem in een venster-nis
een blonde, jonge vrouw, - zijn arm om haar leest, de zomer bloeit, de bloemen
geuren, - een eeuwig moment van onuitsprekelijk geluk.Maar dàn doet de continuiteit van de herinnering, die deze eigenschap heeft, dat
zij ons de dingen niet anders kan laten overbeleven, dan ze eenmaal zijn geschied,
haar onverbiddelijk werk. Er volgen andere herinneringsbeelden, een opgewonden
gesprek met een van zijn studie-genooten in de bibliotheek van de studentenkroeg.
- Beide in diepe clubstoelen, ze rooken en ze drinken veel wijn. Telkens klinkt
luidruchtige muziek tusschen de openwaaiende deuren, of worden zij gestoord door
een paar kameraden, die binnenvallen en weer wegslingeren.
Maar in de tusschenpoozen de te heviger discussie ‘Kerel, een kans als je nooit
meer krijgt, een schatrijke barones, een magistraatspositie voor je dertigste: ik zou
me geen minuut bedenken!’ - ‘En Josine?’ - ‘Wie trouwt er nou met de dochter van
zijn hospita? 't Is een lief kind, nou ja, maar je kunt je eigen toekomst toch niet naar
den bliksem jagen. Of moet ze.... maar dat koop je gemakkelijk af, als je zooveel
duiten krijgt - en dan zijn er echtgenooten genoeg uit haar eigen stand!’ Maar de film der herinnering rolt verder door. Daar staat hij, hij zelf zooals hij
hier zit en wordt verder gedragen door den wiegenden wagen, langs de hemel en de
zee, daar ziet hij zichzelf in het uur van verraad. Het is op een kamer in datzelfde
Loftinge, dat hij nu schijnbaar zoo lang geleden
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heeft verlaten. - Een prachtige kamer met eiken beschotten, hij een meneer met een
hoogen hoed in zijn hand en een orchidee in zijn knoopsgat, die de knecht er zooeven
had ingespeld. - Over hem, tusschen al het eikenhout, onder een sluier zoo wit en
zoo fijn en zoo zijig als een ruischende waterval: zijn stugge bruid, donker en
onbewegelijk, en volmaakt in stijl. - In zijn gedachten wordt het altijd door gerepeteerd
als een formule, die hij van buiten heeft te leeren: ‘en van deze vrouw moet ik nu
trachten te houden, te houden, te houden, toewijding, ernst, karakter, ....carrière.’
‘Willem, het rijtuig staat gereed, wij mogen niet langer laten wachten,’ zegt ze dan
met een koelheid, die hem verhinderd had, haar in zijn armen te nemen, den eersten
nacht.De secretaris van Loftinge wil nu niet meer mijmeren. Hij wil nu de herinneringen
afsluiten, die hem altijd weer onvermijdelijk terugvoeren in de verschimmelde stad
met haar drenzige carillon, en de waanzinnige allure harer paleizen, verstard en
verstorven achter de onoverbrugbare onmetelijkheid van de zee. De secretaris wil
nu, gelijk hij altijd pleegt, wanneer het onderbewustzijn hem kwelt, zijn uitkomst
zoeken in zakelijkheid. Voor wat is hij hier? - Hij gaat naar Schelinghaven om de
ontbrekende schaal te koopen van het porceleinen servies bij den antiquaar Cardozo.
Blauw is de zee, blauw is de hemel en blauw het porcelein. - Kijk, daar verschijnt
Schelinghaven aan den horizont, de witte koepel van het Badhuis, met de pier er
voor, die op een afstand bezien gelijkt op een spillebeenig insect. - Wat zou Loftinge
zijn als het Schelinghaven niet had? De dichtbije badplaats en kleine oorlogshaven,
waar marineofficieren op het plankier van het Kurhaus een paar malen in den zomer
dansten met de verlangende dochters van Loftinge, dat was het eenige waar men zich
even mondainiseerde en moderniseerde, zonder dat de algemeene zeden van Loftinge
in het minst veranderden. Maar voor den secretaris was Schelinghaven nu geworden:
de plaats waar men de zeldzaamste acquisitie haalde, die men ooit in zijn leven had
opgedaan, en waar men zich overigens op een zoo plotselingen vreugdedag, volkomen
van Loftinge ging vervreemden.
Terwijl de auto vaart mindert en door de eerste, hobbelige straten van
Schelinghaven boldert, zit van Rupelmonde te denken: te deksel! waar woont nu
Cardozo, de antiquaar? Het vieze briefje, dat hij behoedzaam in zijn gewatteerde
vestjeszak meedraagt, geeft weinig uitsluitsel. Het kan de Sint Agnesstraat zijn, of
Anderchemsche straat, de potloodhalen zijn uitgewischt. Voor zijn chauffeur wil hij
dergelijke geheimzinnige zaken niet openbaren, en hij besluit het maar in zijn eentje
uit te vinden in den doolhof der kleine roezige straatjes van het matrozenkwartier te
Schelinghaven. Dies vat hij den wandelstaf en bespeelt met den ivoren knop den rug
van den chauffeur. Deze maakt halt. Het is op een klein pleintje, door een
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hoogen toren met een krul in top geflankeerd. Er zijn wat winkeltjes, er zijn vrouwen,
die met een bak op de breede schoot, aardappelen zitten te schillen, het wemelt er
van kinderen, die knijpen in den toeter van de auto en het riekt er naar visch.‘Waar zal ik meneer brengen? Naar het strandhotel?’ De chauffeur vraagt het
hoffelijk en onderdanig gebogen. ‘Ik vind het wel’ prevelt meneer de secretaris en
klautert uit de wagen, steunend op zijn staf. ‘Waar moet ik meneer komen halen?’
vraagt de chauffeur dan correct, ondanks zijn verwondering, dat zijn meester in een
volksbuurt verdwijnt.- Halen, af-halen. Terug-halen, naar Loftinge terug! - Dat zijn de verschrikkingen,
die plotseling bezit nemen van het door wijn en gepeins benevelde hoofd van den
ouden van Rupelmonde. Een wanhopig denkbeeld schiet opnieuw in hem op. Als
hij hem nu niet liet terug komen. Dan was hij vrij.... En haastig om zijn aarzeling
vòòr te zijn, zegt hij ‘rijd maar naar huis terug, Jan, ik kom, ik heb veel zaken hier,
ik kom wel vanavond terug met de tram.’
‘Zooals meneer wenscht, zegt dan de jongen correct, ofschoon hij innerlijk gelooft,
dat zijn meester volkomen getiktakt is. - En moeizaam draait de reusachtige wagen
op het nauwe plein om, en laat het oude mannetje met zijn stok alleen in de
volksbuurten van Schelinghaven.(Wordt vervolgd)
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O, geur van bloemen....
door Johan de Molenaar
O, geur van bloemen, onverwacht
mij toegevloeid in het gewoel
der havenstad, hoe bracht gij zacht
herinn'ring aan iets kostbaars, zoel
en zuiver in zijn teere pracht!
Den ganschen dag bleef het aroom
van Uwe lieflijkheid mij bij
en al mijn denken werd in toom
gehouden door die tooverij,
onwerkelijk-werklijk als een droom,
die voortduurt na 't ontwaken gaan
en waaraan zaligheid ontstroomt
om 't eindlijk in vervulling gaan
van een verlangen dat, beschroomd
en angstig, nauwlijks waagde te bestaan.
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Herinnering
door A. Hendriks-Kappelhoff
Ik zelf in 't licht van een lantaren
En achter 't glas aan de overkant
Het wuiven van een oude hand;
In oogen, die mij nauw ontwaren
De zegen van een afscheidsgroet
Uit 't trouwe hart, dat mij behoedt,
Datzelfde, dat mijn kinderjaren
Mij dag en nacht heeft liefgehad
En nu zijn schemerenden schat
Nog voor mijn rijkdom blijft bewaren.
Daar in het donker, bij 't gordijn
Een mensch, zooals ik eens zal zijn.
Dan staat een ander in den schijn
Van een lantaren.
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Typen
door Maria Favai-Kievits
II
Het personeel van het postkantoor.
ZOO men in Ravello het juiste uur wil weten, moet men nooit de slagen van een der
klokken tellen. Want de klok van het Sint Antonio's klooster zal drie uur slaan terwijl
de dom half vijf dreunt. Moet men echter om gegronde redenen weten hoe laat het
is, dan is het 't beste den zonnewijzer op de oude put te raadplegen en zoo de zon er
niet is, dan is er nog de wekker van juffrouw Eulodià, het hoofd van het postkantoor.
Deze wekker geeft het officieele post-uur aan, het uur waarop de rheumatiek van
juffrouw Eulodià haar toestaat het postkantoor te openen. Volgens het staatsreglement
is dit in wintertijd negen uur, maar aangezien de rheumatiek-aanvallen niet aan tijd
gebonden zijn, is de officieele negen uur's opening soms om half acht, soms om half
tien.
De opening van het postkantoor is iederen dag een gebeurtenis. Er zijn n.l. twee
officieele bedelaars in Ravello: ‘Nicòla o'barbiere’ en ‘Capo Tottoro’.
Nicòla is behalve een bedreven, vriendelijk bedelaar, ook barbier, heel oud,
zindelijk, gewild kwiek in zijn bewegingen en niet arm. Zijn blauwe oogjes lachen
iedereen wien hij vermoedt hem iets te kunnen geven, bemoedigend toe. Hij maakt
het geven licht, hij biedt zijn beroep en hand op aanlokkende wijze aan. Aan Nicòla
o'barbiere geeft iedereen, hij zelf vindt de menschheid goed en is gelukkig.
‘Capo Tottoro’ beteekent: kop van een zekere visch die tot de familie der
inktvisschen behoort. De mond van Capo Tottoro is als die van deze visch, altijd
wijd geopend, en de hoeken van de onderlip zakken laag en slap naar beneden. Boven
en onderlip vormen een klein langwerpig vierkant in den grooten vierkanten kop van
Capo Tottoro. Om beurten legt hij een hoog opgevuld verband om een voet of een
arm.
De algemeene opinie is dat hij gezond van lijf en leden is en dat hij onder het
verband zijn effecten en bankbiljetten verstopt, een ambulante brandkast. Capo
Tottoro is corpulent en log, niet heel oud, vies en rijk. Dit laatste is wellicht oorzaak,
dat hij, uit natuur bedelaar zijnd, zijn beroep nooit tot kunst heeft kunnen opwerken.
Capo Tottoro lacht nooit, hij wijst met norsch gebaar op zijn verbonden ledematen
en steekt zijn hand met bedreigend gebaar uit. Of men keert zich onprettig gestoord
van Capo Tottoro af zonder iets te geven of men haalt snel een geldstukje voor den
dag dat men snel in Capo Tottoro's hand wil laten vallen.
Doch Capo Tottoro is niet geoefend in snelle bewegingen, laat veelal het
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geld vallen en raakt nog meer uit zijn humeur omdat hij ook nog bukken moet. Hij
vindt de menschheid slecht en is ontevreden. Zelfs dit jaar waarin zijn varken het
gewicht van bijna twee kwintalen bereikt heeft, lacht hij niet. Hij kookt iederen dag
grootere hoeveelheden macaroni, vleesch en spek om zich en zijn varken nog vetter
te mesten. Hij kweekt de jaloerschheid van andere varkenshouders tot barstens toe
aan, zijn varken zal met Kerstmis het zwaarste zijn. Gefaald als bedelaar triomfeert
hij als mester.
Dus, de officieele opening van het postkantoor is iederen dag een waardige
gebeurtenis. Het postkantoor bestaat uit één kamer door een schot in tweeën gedeeld.
Een afdeeling is voor het publiek, inloopende honden en kinderen die verstoppertje
spelen, de andere afdeeling is voor juffrouw Eulodià, de kachel, het telegrafeertoestel,
de wekker en de brandkast, die, daar Ravello geen brandweer bezit, noodzakelijk is.
Deze brandkast, een tinnen Huntley and Palmerbiscuit-doos, is licht en handig en is
de hoofd-oorzaak waardoor de opening van het postkantoor iederen morgen opnieuw
met waardigheid plaats heeft. Wegens het onbeduidende slot der postkantoordeur,
wordt de brandkast 's nachts in het huis van juffrouw Eulodià bewaard. In dienst der
brandkast staan Nicòla o'barbiere en Capo Tottoro. Om den anderen dag dragen ze
de brandkast 's morgens naar het postkantoor, op den voet gevolgd door juffrouw
Eulodà, die de registers, het postzegelboek en aan een gekromden wijsvinger den
wekker draagt waarop het negen uur is.
Draagt Nicòla de brandkast, dan volgt Capo Tottoro met de bureausleutels en
achter hem juffrouw Eulodià. Is echter Capo Tottoro de schatmeester, dan draagt
Nicòla de sleutels. Maar altijd gaan ze achter elkaar aan met kleine langzame pasjes
wegens de rheumatiek van juffrouw Eulodià. In het postkantoor grijpt Capo Tottoro
dadelijk de bezem en veegt hooge stofwolken op, Nicòla bewerkt de kachel en daar
deze een slecht aanpassende pijp heeft, staat het postkantoor iederen morgen voor
een half uur vol stof en rook. Het eerste half uur waagt niemand zich naar het
postkantoor, juffrouw Eulodià benut dien tijd met hoesten.
Gedurende den rooktijd komt er soms een telegrammetje, een buitenkansje, een
vermaakje, een afwisselinkje voor Nicòla o'barbiere als hij ten minste op dat oogenblik
niet aan 't scheren is. Want Nicòla brengt de telegrammen rond met den wil om snel
te zijn. Meer dan de wil wordt niet gevergd want iedereen weet hoe oud en hoe echt
kreupel hij is. Is Nicòla in zijn salon werkzaam, dan wacht juffrouw Eulodià totdat
er een verwante van den geadresseerde voorbij komt, en daar alle inwoners van
Ravello verwanten zijn, hoeft ze nooit lang te wachten. Zoodat Ravello over een
uitgebreider telegramdienst-personeel beschikt dan b.v. een wereldstad.
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Kroniek
Boekbespreking
Albert Kuijle, Harten en Brood, Hilversum, Paul Brand, 1933.
‘Nu vat Jezus haar nog vaster bij de hand, en begint met haar de tocht tusschen Zijn
Sterren. - Utrecht, in het licht van Allerheiligen, 1933.’ Met deze fraaie rhetoriek
eindigt, op bl. 237, Kuijle's verhaal, en wie dan ook dat laatste blaadje nog omslaat
vindt een zéér curieuse mededeeling, t.w.: ‘H a r t e n e n B r o o d , een roman, werd
door Albert Kuijle geschreven in zomer en najaar 1933, naar het gelijknamig
filmscenario van zijn hand. Verspreiding, vertaling of overname (sic! bedoeld is
waarschijnlijk overnemen of overneming. H.R.) van dit werk of gedeelten daaruit in
bloemlezingen door de radio of anderszins, alsmede adoptatie (alweer: sic! het zal
wel adaptatie moeten zijn. H.R.) voor de film of het tooneel worden door den schrijver
u i t d r u k k e l i j k voorbehouden’. Uitdrukkelijk! Het staat er, lezer! De schrijver
wenscht blijkbaar met den grootsten nadruk vast te stellen, dat niemand anders dan
hijzelf zijn werk mag verspreiden, vertalen of overnemen in ‘bloemlezingen door de
radio of anderszins’ alsmede het mag ‘adopteeren’ voor de film.... Dit laatste, zonder
twijfel, gezien het feit, dat hij zelf immers al, omgekeerd, zijn film voor zijn roman
had geadopteerd!
Ik vraag mij af: zou de heer Kuijle zich inderdaad zóó bezorgd hebben gemaakt,
dat tal van onbevoegde handen zijn werk zouden willen gaan vertalen, of den lust
niet zouden kunnen weerstaan er gedeelten uit over te nemen in bloemlezingen? 't
Is waar, dat ik dezen roman hier en daar met bizonderen lof vermeld gevonden heb,
dat sommige recensenten zich zelfs niet ontzien hebben er een woord als
‘voortreffelijk’ op toe te passen. Maar begrijpen doe ik dat niet. ‘Harten en Brood’
is het eerste boek van Albert Kuijle dat ik gelezen heb. Dit, en ook de vorige, zijn
mij, voor zoover ik kan nagaan, nóóit ter recensie gezonden, en het was wegens de
groeiende faam van den auteur - en wegens de boven aangeduide lovende
besprekingen - dat ik besloot het mij aan te schaffen en het te lezen. Welnu, zelden
is een veelgeprezen boek mij zóó tegengevallen! Dit is een banale en zeer
ouderwetsche roman, hier en daar niet zonder gevoeligheid, ja zelfs bij zeldzame
momenten uit werkelijke ontroering geschreven, maar al wat men onder het begrip
‘vorm’ kan samenvatten is hier buitengewoon dunnetjes en de geheele geesteshouding
op het grove af ordinair. Communisten en links-socialisten hebben er den naam van,
bevooroordeeld, partijdig, soms opruiend, te schrijven over de verhouding tusschen
patroon en arbeider - of z.g. rijk en arm - maar met dezen zijn nieuwen roman overtreft
de jonge katholiek Albert Kuijle het meeste van dezen aard, dat ik gelezen heb, zeer
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verre! Dit boek getuigt van een onkunde omtrent de verdeeling van arbeid bij
industrieele en commercieele ondernemingen, die werkelijk verbluffend is.
Van de taal wil ik verder niet spreken. Die is bijzaak in dit verband (ofschoon
zinnetjes als ‘de zon b e v i n g e r t warm het bloote vleesch van armen en borst’ mij
wel érg tegenstaan). Maar wat te denken van een auteur die (dato 1933!) in alle
patroons hartelooze uitzuigers ziet en hen o.a. definieert als menschen die geld
verdienen aan het werk van andere menschen. Wie dat zóó inziet moet toch wel
toegeven, dat diezelfde menschen tegenwoordig meestal geld verliézen aan het werk
van anderen.
Alle patroons en bazen zijn leegloopers en ploerten in Kuijle's roman, alle
handwerkslieden brave en arme stakkers, hun vrouwen en dochters engelen van
liefheid en berusting. En deze wel uiterst goedkoope rhetorica wordt ons in 1934
verkocht als het modernste van het moderne. Neen, het is waarachtig niet deze soort
van gemoedskunst die wij terugwenschen in Nederland! Wij waren veel te blij haar
kwijt te zijn, naar wij hoopten: voor goed.
H.R.

Josine Reuling, Intermezzo met Ernst, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar,
1934.
Ofschoon voor een oppervlakkig lezer misschien wel eveneens behept met zekere
banaliteit, zeker gebrek aan distinctie (waarvan de taal inderdaad niet vrij te pleiten
is) vormt dit boek toch een scherpe tegenstelling van Kuyle's H a r t e n e n B r o o d .
In laatstgenoemden roman alles aangezet, dik-op, luidruchtig braaf en snotterig
verteederd voor wie gedwongen is zijn brood in de eerste plaats met zijn
lichaamskracht te verdienen, in dezen van Josine Reuling een kwasi luchtig,
onverschillig en bijna ostentatief onbraaf doen, waaronder diepe en edele geaardheid
een smartelijk en eenzaam leven leidt. Of de groote waarde van deze in wezen zoo
fijne kunst, nu of ooit later, tot de notie van de massa doordringen zal? Ik heb er een
zeer hard hoofd in. Dit verhaal, dat de allure heeft van de eenvoudigste en
gemakkelijkste lectuur ter wereld, zal wel ‘kaviaar voor het gemeen’ blijken te zijn.
Het roman-schrijftalent van mejuffrouw Reuling lijkt mij zeer bescheiden, en
beperkt in zijn keuze; nooit, geloof ik, zal zij in het scheppen van dit kunstgenre den
rijkdom, de hoogten (en breedten) kunnen bereiken van een Ina Boudier-Bakker, een
Top Naeff, een Margo Scharten-Antink. Maar in diepte van gevoel, in fijnheid en
delicatesse van karakterbehandeling evenaart zij deze schrijfsters. Als beeld van
echte, groote vrouwenliefde - iets aanbiddelijks, niet waar? en dat goddank nooit
verloren kan gaan - is mij dit ‘Intermezzo met Ernst’ zeer dierbaar geworden. Déze
gemoedskunst is volkomen modern - zij het dan dat men er zich wel schooner, en
ook moderner,
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vormen voor denken kan. Nog niet zoozeer gedurende de lezing - er zijn dan storende
elementen - maar na afloop daarvan vooral rijst de ware beteekenis van dit werk als
een feniks in de aandachtige lezersziel omhoog. Niet in den vorm maar in de essentie
van dit verhaal leeft de geest van Flaubert's Coeur simple.
H.R.

Nico von Suchtelen, Tat Tvam Asi. Aanteekeningen van een kristalkijker.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1933.
Dit is het boek van een verbitterd en ontgoocheld toeschouwer. Langeren tijd heeft
hij intens meegeleefd met hetgeen er geschiedde op het groote schouwtooneel der
wereld. Maar toen een nieuw bedrijf begon, en zich niet aansloot bij de in zijn
verbeelding gewekte voorstellingen, ontglipte hem de draad van het geheel en bleef
hij mompelend en mopperend zitten in de donkere ruimte. Wat hij zag verstond hij
niet. Onder de toeschouwers waren er nog slechts enkelen van zijn generatie. Het
meerendeel was reeds heengegaan bij het einde van de vorige akte. En de kritikus
vraagt zich af: waarom is deze oude heer blijven zitten met zijn breedsprakige wijsheid
en zijn wrange opmerkingen, in voor deze gelegenheid speciaal geleende kleeren
nog wel? Een kristalkijker is de auteur ditmaal allerminst. Dat was hij, toen hij ‘Quia
Absurdum’ schreef en ‘De Stille Lach’. Nu heeft hij met een gefascineerden blik in
den modder zitten kijken en de blauwe lucht vergeten boven hem. Modder blijft
modder, daarin is geen perspectief; ook voor een ervaren schrijver en een wijsgeerig
denker, als Van Suchtelen is, verandert hieraan niets. De gal is hem overgeloopen
en dat is geen geschikte toestand om een boek te schrijven. En zeker verwacht men
zoo'n boek niet van een schrijver, die in zijn werk steeds een weldadig aandoende
bezinning heeft weten vast te houden.
De schrijver heeft royaalweg de sluizen zijner welsprekendheid opengezet:
duizend-en-één probleem passeert de revue. En alle problemen worden op dezelfde
wijze behandeld: uit de fauteuil en met een verongelijkt gezicht. Alles is van papier
(dicht beschreven papier, wel te verstaan!) in deze wereld der theorie. Zij is een deels
schamper, deels teleurgesteld commentaar op het heden. Wat moeten de lezers ermee
beginnen? Hier en daar dikke strepen onder een aforisme zetten (hij heeft gelijk); af
en toe een vraagteeken (hij heeft ongelijk)? En voor de rest mee-schamperen en
meehoonen. Of daar iets anders door wordt?
Als ooit dan wreekt zich hier het toeschouwersstandpunt van den schrijver, die,
gelijk de krantenlezer, noodzakelijkerwijs ‘van hooren zeggen’ oordeelen moet over
levensverschijnselen en gebeurtenissen en daardoor op den duur het spoor (der
werkelijkheid) bijster wordt. Van Suchtelen heeft met zijn jongsten roman het
tafellaken tusschen zijn generatie en de op haar volgende
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doorgesneden. Onder de jongeren zal hij geen bewonderaars meer vinden, vreezen
wij. Zij zijn het praten over de dingen beu, vooral wanneer het met zoo'n aarzellooze
zelfverzekerdheid geschiedt, als hier het geval is. Hoe ver ligt dit boek van Van
Suchtelen's eersteling, niet alleen wat stijl betreft, maar vooral naar den toon!
Neen, deze roman is geen aanwinst voor de Nederlandsche letterkunde, hij is
veeleer het bewijs ervoor, hoe ongezond de toestand langzamerhand weer in onze
letteren geworden is. Leg dit werk eens naast iets van De Meester of van Hopman
en vergelijk dan eens het verschil in mentaliteit. Er mag zoo langzamerhand wel
weer eens een S.O.S.-teeken gegeven worden, eer onze romankunst voor goed
vastraakt op de zandbank, die ‘vormlooze actualiteit’ heet, want daardoor geeft ze
op den duur haar bestaansrecht onherroepelijk prijs en het is nog zeer de vraag, of
zij zich deze luxe - in verband met de een of andere Toekomst-kunst! - reeds op het
oogenblik permitteeren kan.
ROEL HOUWINK

Lidy van Eysselsteyn, De Resonans. Baarn, Bosch & Keuning, geen jaartal.
Het is een zachte, broze stem, die uit deze gedichten spreekt. Er zijn vele van deze
zachte, broze stemmen in onze dichterlijke letterkunde, vooral in dat gedeelte, waar
de vrouwen aan het woord zijn. Men kan hun geen talent ontzeggen, maar men kan
toch ook niet bijzonder hooge verwachtingen koesteren omtrent de ontwikkeling
hunner gaven. Gewoonlijk gaat deze poëzie wel voorbij, is zij een tijdelijke
veiligheidsklep voor te sterk gespannen emoties. In sommige gevallen echter is zij
van ernstiger aard en dreigt zij het richtsnoer te worden voor een geheel leven. Dan
bidde men om een ongenadige kritiek, die de illusies voorgoed verstoort. Zachte
heelmeesters.... men weet het, niet waar! En er is zooveel in het leven, dat belangrijker
is dan versjes maken, ze uitgeven en er lieve briefjes over krijgen. Er is zooveel
beters te d o e n bovendien.
Lidy van Eysselsteyn onderwerpe zich aan een gestreng zelf-onderzoek, eer zij
haar tocht voortzet op het doornig pad der poëzie. Zij late zich niet misleiden door
goede (of slechte!) beoordeelingen, noch door oogenblikkelijke aandoeningen of
teedere herinneringen. En zij leere van Rilke, dat niets zoo gezond voor een dichter
is dan om zich hardnekkig en fel te verweren tegen zijn eigen uitingsdrang. Gedichten,
die ontstaan moeten, worden geboren tegen wil en dank. Toegevendheid aan
‘inspiratie’ werkt het ontstaan van een slappe en merglooze poëzie in de hand. En
daarvan hebben wij zelfs in een poëzie-armen tijd als de onze te veel. Lidy van
Eysselsteyn bedenke daarenboven, dat dichten (niet versjes maken!) een a b n o r m a l e
bezig-
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heid is voor een vrouw. Ook hierin liggen aanwijzingen, die een zelf-onderzoek
voorbereiden en.... vergemakkelijken.
Dichten is met vuur spelen. Dat vergeet men wel eens in een periode, als er veel
‘koud’ vuurwerk aan de markt is.
ROEL HOUWINK

E. Ortiz Echague-Smidt, Ik pluk de vruchten.... Haarlem, H.D. Tjeenk
Willink & Zoon, N.V., 1933.
In dit boekje heeft de schrijfster het resultaat neergelegd van religieuswijsgeerige
bezinning en lectuur gedurende een aantal harer levensjaren. Zij reikt ons de vruchten,
die zij geplukt heeft, deels mediteerend, deels in den vorm van een tweegesprek. In
haar voorwoord bekent zij, dat het oorspronkelijk in haar bedoeling had gelegen haar
werk van een ondertitel te voorzien, waaruit de wijsgeerige strekking van haar betoog
duidelijk zou blijken en zij vermeldt ons ook de reden, waarom zij ten slotte dezen
ondertitel niet drukken liet. Zij vreesde n.l., dat velen, wier lezing van dit geschriftje
zij op prijs stellen zou, allicht door het woord ‘wijsgeerig’ zouden worden afgeschrikt.
Om een billijk oordeel over dit boekje te vellen, moeten wij in de eerste plaats in
het oog houden, dat de schrijfster geenszins de pretentie heeft met haar werk de
wijsgeerige vak-litteratuur te verrijken. Van een systematische of historische
behandeling van bepaalde problemen of probleem-complexen is in haar geschrift
geen sprake. Zij laat zich leiden door den stroom harer gedachten, draden knoopend
en afbrekend, naar het valt. Zij is als een visscher, die op goed geluk zijn netten
uitwerpt. En nu eens is de vangst schraal en dan weer dreigen de koorden te bezwijken.
Naast de vak-litteratuur heeft dit zwerfsche denken niet altijd zin. Daarom moet
men de wijsgeerige situatie van het oogenblik raadplegen, eer men dit soort
philosophie als ‘dilettantisme’ vermag af te doen. Want een uiting van ‘dilettantisme’
is het ongetwijfeld, indien de twintigste eeuwsche cultuur-mensch meent met zijn
denken om zoo te zeggen ‘van voren af aan’ te kunnen beginnen. Het zou echter
kunnen zijn, dat dit dilettantisme noodig is om de wijsbegeerte weder ‘vlot’ te maken,
nadat zij voor drie kwart in epigonisme vastgeloopen is. En het heeft er veel van of
op het oogenblik de wijsbegeerte in Nederland, op een enkele uitzondering na, zich
in een dergelijke positie bevindt.
Derhalve zou het verkeerd zijn dit boekje, dat overigens voor zeer veel kritiek
vatbaar is, zonder meer naast zich neer te leggen. Daarenboven is het als symptoom
hoogst belangrijk. Wie eenigszins op de hoogte is met de groote vragen van
wereldbeschouwing en levenshouding, die achter de gedachten van deze schrijfster
verborgen liggen, zal getroffen worden door de grenzenlooze geestelijke verwarring,
die zich blijkbaar van het Westen heeft
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meester gemaakt. Alles ligt in dit boekje in bonte wanorde chaotisch dooreen: mystiek,
positivisme, christelijke gnostiek, spinozistisch pantheïsme, enz. enz. Een welhaast
hopeloos eclecticisme, gedragen door een argelooze, hier en daar kinderlijk naïeve
vrouweziel. Men behoeft niet te vragen, hoezeer de geestelijke fundamenten van
onze Westersche samenleving vermolmd en gescheurd zijn!
Om een voorbeeld te geven van dit zwaar belast denken veroorloven wij ons het
volgend citaat, te vinden op blz. 23: ‘Maar om terug te komen op de hypothese, dat
de kern van God electriciteit zou zijn, en de electriciteit nog weer in de kern denking
zou zijn, dan zou dat expliceeren de z.g. aantrekkingskracht van den eenen mensch
op den ander, of de afstooting, al naar gelang hun respectievelijke, persoonlijke zielen
met positieve en negatieve electronen en protonen (of wel gedachte: kern) geladen
zijn.’ Kan iemand uit deze verwarring van gedachten iets anders puren dan deze
trieste gedachte, dat wij voor de zooveelste maal bezig zijn ons in oeverlooze
speculaties te verliezen op een oogenblik, waarop het er meer dan ooit op aankomt,
dat wij nuchter en wakker met onze twee voeten op den grond blijven staan?
En toch.... In dit boekje w o r s t e l t ten minste iemand om te geraken tot een licht
in de duisternis, één die weet, dat uit zichzelve de wereld niet licht is, maar dat de
zon noodig is om ons dit licht te verschaffen. En deze iemand is geen pedante
‘philosooph’, die meent, dat buiten zijn denken geen leven mogelijk is, maar een
vrouw, die tastend haar weg gaat langs de steilten en door de diepten en wier
eerlijkheid en gevoelig hart ons van elke bladzijde van haar werk tegenstraalt. Wij
gelooven, dat de glans van deze eerlijkheid en de trek van dit hart het winnen zullen
van de dikwijls wonderlijk onbeholpen en ondoordachte woorden, waarin de schrijfster
getracht heeft vorm te geven aan haar overdenkingen en daarom willen wij ze laten
voor wat ze zijn en hopen, dat ze geen heillooze verwarring stichten zullen in een
voor dit soort bespiegelingen al te ontvankelijk brein. Want in zulk een verband
beschouwd, mag men niet te licht heenloopen over deze publicatie, die wel vele
gedachten overhoop haalt, maar ze slechts in een zeer gebrekkige ordening aan des
lezers goed gesternte overlaat. Wie echter kritisch vermag te lezen, zal in dit geschrift
vele schoone en diepe gedachten aantreffen, die niet nalaten zullen hem dankbaar te
stemmen jegens mevrouw Ortiz Echagüe-Smidt, die deze schatten voor ons aan het
daglicht heeft gebracht. In hoeverre zij op eigen ervaringen teruggaan of op lectuur
is, naar onze meening, hierbij van geen belang; hoofdzaak is, dat wij uit de wijze,
waarop zij ons worden medegedeeld, terstond gevoelen, dat zij niet spoorloos aan
haar innerlijk leven zijn voorbijgegaan. En eerst dan kunnen wij feitelijk elkaar iets
toereiken, dat waarde heeft.
ROEL HOUWINK
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Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 16 Openbare en
overheidsgebouwen. W.L. en J. Brusse's Uitgev. Mij. Rotterdam 1934.
Deze voortzetting der respectabele serie, waarvan de vorige deelen hier werden
besproken, brengt ons openbare en overheidsgebouwen in 55 foto's en een aantal
plans. Daarbij is de voornaamste plaats gegeven aan Dudok's zoo niet beste dan toch
bekendste werk, het Hilversumsch Stadhuis, met 11 fraaie afbeeldingen. Het is
interessant, hiertegenover de 10 afbeeldingen te stellen naar het zoo anders-geaarde,
belangrijke stadhuis van Enschede door ir. G. Friedhoff. Weer totaal anders is dan
de vormgeving van Crouwel, wiens imposante hal van het Utrechtsche postkantoor,
wat Duitsch geörienteerd, meer aansluit bij Bremer's hal van het Rotterdamsche
postkantoor. In de kleinere stadhuizen is er ook al groote verscheidenheid. Berlage
bouwde het raadhuis te Usquert, met een schoorsteenpijp-achtige toren en een
rommeligen voorgevel. Waar is Berlage van de Beurs gebleven? Dan is er het rustige,
verdienstelijke raadhuis van Katwijk (van Hooykaas en Lockhorst), het romantische
gebouwtje met trapgevels, dat Kropholler maakte om te dienen tot stadhuis van
Noordwijkerhout en dat op oudere voorbeelden teruggaat; gelijk het raadhuis van
Sassenheim, door Meischke en Schmidt met zijn dakruiter sterk herinnert aan
Schoonhoven. Verder het al jaren geleden gebouwde raadhuis van Zeist, door Jan
en Theo Stuivinga, die geen van beiden zich hebben kunnen bevrijden uit de
veel-geplunderde Hollandsche renaissance. In deze onvolledige opsomming zij
tenslotte niet vergeten het gedegen, zich zoo goed aan de Amsterdamsche gracht
aanpassend nieuwe Amsterdamsche raadhuisgebouw, door Publieke Werken
ontworpen. Dit deel, gewijd aan het monumentale gebouw, is een der belangrijkste,
tot dusver in deze serie verschenen.
J.S.

Bij de eere-tentoonstelling Hildo Krop
Wanneer men zich afvraagt wat wel de sterkst typeerende karaktertrek mag heeten
van het beeldhouwers-beroep, dan is vooral de taak van den plastischen kunstenaar
bovenal, het bezielen van de doode stof, dat wil dus zeggen steen, brons, hout of klei
zoodanig te hakken, te gieten, te steken of te boetseeren, dat in het geven van den
vorm door middel van het nuchtere doen, het verlangen tot het vastleggen van den
kunstenaarsdroom aan het door het nobele handwerk verkregene duidelijk valt af te
lezen.
Hoe rijker daarbij de begaafdheid van den betrokken kunstenaar is, hoe voller,
inniger en ontroerender zijn vormen-spraak zal zijn. Die vormenspraak, die zeer
bijzondere, zeer eigen taal van het talent, dat merkwaardige uitdrukkings-middel is
echter niet voor een elk op dezelfde wijze verstaan-
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baar en begrijpelijk. Voor den één zal de schoonheid van een beeldhouwwerk als
geheel het sterkst aanspreken door de manier waarop de volumen en de omtrekken
van het beeld zich in de ruimte afteekenen; voor een ander zal het evenzeer krachtig
als gevoelig behandelen van het détail bron zijn van kunstgenot, terwijl derden in
staat zijn zoowel het geheel als de onderdeelen als het ware in één blik te omvormen
waardoor, gepaard aan de eigen schoonheid van het bewerkte materiaal misschien
het meest des kunstenaars bezielende macht wordt benaderd.
Dat sterk en gevoelig zijn, dat sterk blijven in een gevoelige geaardheid, is waarlijk
niet aan ieder kunstenaar gegeven! .... Niet waar, te arbeiden voor de oogenlust zijner
medemenschen moge dan al bij de velen het hoogst beschikbare gebleken zijn, de
waarachtig geroepene ziet zich voor een hoogere taak gesteld, het bekorende is hem
vreemd doch stoer en stug met iets van het bonkerige, dat den steen eigen is, met
iets van het harde van het gegoten metaal, zal een dergelijk talent door zijn arbeid
aanvankelijk de menigte veeleer afschrikken dan tot zich trekken omdat men in zijn
werkstukken het liefelijke mist dat de velen daarin geneigd zijn te zoeken, het
gepolijste, ja opgepoetste karakter, dat de leek veelal vraagt maar dat niettemin zoo
volkomen willoos en ledig kan heeten!
In dit opzicht nu is de taak van den beeldhouwer dikwijls zwaarder dan van den
schilder, waarbij overigens een zichzelf zoeken en.... zichzelf vinden wellicht het
meest van des kunstenaars volhardend vermogen vergt.
Dit nu heeft een man als Hildo Krop ten volle ondervonden, die, nu hij vijftig jaar
geworden is, geeërd is met een zeer overzichtelijke tentoonstelling van zijn oeuvre
in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Veel heeft Krop voor de stad zijner inwoning
Amsterdam gemaakt en terecht heeft men hem wel den stadsbeeldhouwer geheeten.
Dat is dan in hoofdzaak toegepast beeldhouwwerk aan bruggen en gebouwen, in
tegenstelling met het vrije beeldhouwwerk, dat om zichzelfs-wil is ontstaan buiten
elke opdracht om. Een verlangen naar eenheid en rust, ook daar waar hij verschillende
koppen of gestalten tot een vast-omsloten samenvatting bindt, een pogen tot
verinniging van het verstilde gebaar, een streven naar eenvoud en klaarheid met een
terzijdestelling van al wat naar pose zweemt, is bij het werk van Krop te herkennen
en het besef, nuttig werkzaam te kunnen zijn, doet vooral dezen gewezen kok en
sjouwerman méér zijn dan een diep voelend kunstenaar alleen, want in hem valt een
man te herkennen met de zoo rustige overtuiging van eigen-waarde zonder ook maar
in het minst aan zelf-overschatting te lijden. Want e e n v o u d is Krop's wapen en
daarop stuit alle dik-doenerij af als op een onaantastbaar pantser. Terecht heeft wijlen
Just Havelaar eens van hem getuigd: ‘Krop bezit den trouw, den eenvoud van den
toegewijden werkman, maar ook heel de fierheid van den zelfbewusten kunstenaar....’
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Dat arbeiderschap is Krop's sterkste kenmerkende karaktertrek, naast zijn echt
vaderlandsche warsheid van aanstellerij. Als bij den bouw van het Nederlandsche
Paviljoen op de tentoonstelling te Parijs in 1925 de officieele heeren in de buurt zijn
wordt de beeldhouwer geroepen, die ter plaatse aan het hakken van groote blokken
steen doende is, welke reeds in het metselwerk van Staal's bouwwerk zijn opgenomen.
Men denkt vermoedelijk dat hij presentabel zal zijn maar jawel: in een half-versleten,
besmeurde overall, met een van een ouden vilthoed zelf geknipt hoofddeksel waarvan
de rand alleen overbleef, daar Krop een soort oogklep noodig had, klimt hij den
hoogen ladder af en reikt den hooge heeren zijn stoffigen, eeltigen hand. Hij is en
blijft zichzelf in wezen en in werk, die ook als mensch, in het krachtige zoo fijn kan
zijn. Hij kent de eigenschappen van den steen en weet er alles uit te halen, in zichzelf
den steen- en beeldhouwer vereenigende - ‘tailleur de pierre’ maar vooral ‘tailleur
d'images’ - trouwens het zich vereenzelvigen met de stof is een van de eigenschappen
welke Krop onderscheiden: men kent zijn knappe producten van aardewerk, in eigen
oven gebakken; een zilveren theeservies staat op zijn naam; hij heeft meubels
geteekend, binnenhuizen verzorgd en wat hij maakte en deed was goed, eerlijk en
gezond als hijzelf! Zóó staat Krop dan midden in zijn eigen tijd en het moet hem wel
een moreelen steun geven te mogen bemerken dat zijn tijd hem niet alleen waardeert
maar ook telkens aan het woord laat door het verstrekken van opdrachten. Want
immers: waar deze uitblijven vereenzaamt de kunstenaar; vaak gevoelt hij zich
overbodig en het spreekt vanzelf dat in waardeering veel aansporing schuilt. En dit
nu heeft Hildo Krop mogen ondervinden bij de herdenking van zijn vijftigsten
geboortedag. Een werker die het werk liefheeft om der wille van den arbeid en die
daar heel en al in opgaat. Ook voor hem geldt het mooie ‘Travailler, ça repose....!’
Aldus is dan Hildo Krop een groote figuur in de vaderlandsche beeldhouwkunst,
als geboren Steenwijker niet alleen in den steen zijn wijk, maar ook zijn heil vindend.
O.v.T.

A.C. Willink bij Nieuwenhuizen Segaar, Den Haag
Het werk van A.C. Willink behoort niet tot dat deel onzer huidige schilderkunst, dat
men voorbij gaat met gemengde gevoelens van onverschilligheid en beleefde of
gemoedelijke welwillendheid. Het lokt een reactie, zelfs een heftige uit. Indien het
weleens prikkelen of ergeren kon - misschien nòg kan! - dit houdt althans in dat het
ons vermag te pakken: men windt zich nu eenmaal niet op over beunhazerijen op
kunstgebied. Willink heeft genoeg te zeggen en hij zegt het met klem en een
aanzienlijke mate van taalbeheersching - op zijn minst dus een reden, te onderzoeken
welke betee-
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kenis het werk heeft of in de toekomst kan hebben. En dit doet men gewoonlijk het
gemakkelijkst, door de ontwikkeling van de laatste jaren na te gaan.
Een tentoonstelling, onlangs gehouden in deze niet zoo lang geleden geopende,
ruime zalen aan de Anna Paulownastraat in Den Haag, bood hiertoe alle gelegenheid,
daar werk bijeen gebracht was van het jaar 1927 af. Uit dat jaar namelijk dateerden
twee prijselijke doeken, het een met duiven en het ander met een ouden molen, die
een indruk konden geven van Willink's oudere, cubistisch beïnvloede kunst. Voor
wie enkel zijn latere werken uit laat ik zeggen de jaren 1930 en '31 kende, zouden
deze stukken veel van een verrassing kunnen hebben: nog niet heel sterk van bouw
en persoonlijk van inhoud, toonen zij een gevoelige kantigheid in de lineatuur en
een warme fijnheid in de heldere, nogal zachte en grijzige kleur. Eigenschappen, die
vervolgens in het werk nagenoeg geheel verloren gingen.
In die volgende jaren schijnt Willink verwoed te hebben gezocht. Dit deed hij
natuurlijk ook wel vóór dien tijd, maar ik bedoel ermede, dat hij omstreeks 1927
bepaalde verworvenheden welbewust schijnt te hebben prijsgegeven; vermoedelijk,
omdat zij hem iets te gemakkelijk en stelselmatig toeschenen en onvoldoende zijn
eigen geestesleven uitdrukten. Belangrijke werken blijken in den overgangstijd tot
stand te zijn gekomen nevens andere, die ik voor mij niet waardeeren kan, zooals
het koele, zelfs harde portret naar zijn vrouw, dat door het Haagsche
Gemeentemuseum indertijd werd aangekocht. Daarnaast schijnt ook vrij veel te zijn
gemaakt, dat ongetwijfeld interessant, maar zoowel technisch als geestelijk nogal
onzeker moet heeten.
Tot de wezenlijkste doeken van het jaar 1931 behoort het groote eener rustende
Venus, ook op deze tentoonstelling te zien; niet geheel vrij misschien van modieuze
opzettelijkheden, boeit het door zoowel zijn opvallende technische verdienste als
door de persoonlijke, tegelijk verfijnde en gekwelde, visie.
Een overdreven slanke, Botticelli-achtige figuur, onrustig door de vele lichtglanzen
op een koele zijïge huid, strekt zich uit in een niet minder zijïg aandoende,
onwezenlijke vlakte, waarop kleine plantjes plekken en enkele heel fraai geschilderde
boomstammen zich melodisch omhoog dringen. Het geheel lijkt wat den geestelijken
inhoud aangaat, een wonderlijke mengeling van bijna weeke, intellectueele
geraffineerdheid en van dichterlijken en contemplatieven ernst.
In andere werken, vooral in de talrijke latere stadsbeelden, blijkt Willink zich
volkomener aan de werkelijkheid te hebben gehouden. In teekenkundig opzicht mag
trouwens zijn heele ontwikkeling gekenschetst worden als een groei naar een steeds
positiever, uitvoeriger en straffer realisme, een groei dus in de richting der nieuwe,
of laten wij historisch juister definieeren h e r n i e u w d e , zakelijkheid. Toch blijft
het bovenwerkelijk element

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

XIII

HILDO KROP, WERKEND AAN ZIJN ERASMUS VOOR HET VOSSIUS-GYMNASIUM, AMSTERDAM (1932-1933)

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

XIV

A.C. WILLINK STRAAT MET GEOPENDE DEUREN

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

69
steeds een factor van duidelijke beteekenis in zijn kunst, voor mij zelfs haar
kostbaarste bestanddeel. Want het is het samenvallen van een scherpen, inmiddels
meer uiterlijk dan innerlijk gerichten realiteitszin èn van een onmiskenbare
verbeeldingsdrift, dat dezen schilder voor de toekomst kansen boven anderen geeft.
Zijn werk is nooit zonder een bijna verbeten hunkering naar het metaphysische, en
de samengesteldheid ervan wordt nog verhoogd door een verhalend romantische
neiging, waartegen in beginsel niet het minste bezwaar kan worden aangevoerd.
Integendeel, al deze factoren maken Willink's oeuvre, hoe aanvechtbaar het nu en
dan mag schijnen en hoe verkleumend pessimistisch bepaalde aspecten er van zijn,
meer omvattend, vrijer en bewogener, dan bijv. het bewonderenswaardige werk van
Raoul Hynckes, waarmede het verschillende punten van overeenkomst vertoont; om
nu maar niet te spreken van dien aanbidder der staalharde stoffelijkheid om haar
zelfs wille, Pijke Koch!
Willink is veel meer gevoelsmensch, daarmee ook veel meer een artiest, dan de
laatste en hij is nerveuzer en imaginatiever, zij het soms weifelender, dan Hynckes.
Dat werd op de tentoonstelling bij Nieuwenhuizen Segaar in het bijzonder uitgewezen
door het psychologisch zeldzaam felle en daarbij uitstekend geschilderde zelfportret
van dit jaar, en door een grootsch en klemmend doek, dat den titel droeg Straat met
geopende deuren. Van alle desolate stadsgezichten of huisuitbeeldingen, bleek deze
het suggestiefst, ook en vooral door de eigenaardige matte, verstorven en tegelijk
dichterlijke kleurtinten. Aantrekkelijk in den gebruikelijken picturalen zin kan men
Willink's coloriet nooit noemen, of het zou moeten zijn in het boven gereleveerd
werk met de duiven. Maar dat de kleur voor hem een volstrekt onmisbaar
uitdrukkingsmiddel is, minstens zoo belangrijk als lijn en vorm, zal niemand willen
ontkennen die een schilderij als het hier bedoelde aandachtig in zich opgenomen
heeft.
Een kunstenaar, die m.i. niet zonder critiek aanvaard en bewonderd moet worden,
maar in wien buitengewoon veel gist en die reeds verschillende werken voortbracht
van duidelijke rijpheid in zoowel technisch als psychisch opzicht.
W. JOS. DE GRUYTER

In memoriam Hans van Mastenbroek (1901-1934)
Halverwege het leven, toen de Meimaand zich tooide als een bruid en de dagen blauw
en goud en wit waren, heeft de onbarmhartige Dood den jongen schilder weggeroepen.
Hans van Mastenbroek was nog niet gereed. Wie dacht aan het lot van Jan Mankes
en Jacob Bendien, kon wat hun werk betreft, vrede hebben
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met hetgeen het korte leven had toegestaan te geven. Beiden hadden zich wezenlijk
uitgedrukt, beiden hadden gezegd wat zij op het hart hadden. Het werk had, bij het
ouder worden, kunnen groeien wellicht, wijzigen, stijgen; maar het essentieele, de
bekentenis van hun wijze van liefhebben, uitgedrukt in schilderkunst en aangeraakt
door schoonheid, was geschied.
Voor Hans van Mastenbroek was dat niet ten volle weggelegd. Hij stelde voor het
eerst tentoon in 1929. De leidster van ‘de Bron’ in den Haag, mevrouw van der Vies,
durfde het aan een keuze van zijn werk voor het eerst onder de menschen te brengen.
De keuze was voor een debutant opmerkelijk streng. Hij toonde zich een zoeker, niet
verslaafd aan een bepaalde manier en zonder opdringerigheid. Zijn kleurgeving was
uitermate gevoelig, zuiver en vaak fijn; compositorisch leek het werk nog zwak. Het
werk gaf dadelijk die eigenaardige gewaarwording van iets dat jong is, nog onder
invloeden staat, maar tegelijk, door die invloeden heen, een essentieele eigen sfeer
doet gevoelen. Twee jaar later, bij Kleykamp, vond ik hem in vollen strijd met de
Parijsche invloeden. Vooral Juan Gris, iets later Picasso, hadden vat op hem. In een
serie teekeningen bespotte hij het leven der burgers. Zijn kijk was scherp, critisch
en tegelijk met een aan de Franschen verwanten zin voor evenwicht, fijnheid en
nuanceering. Toen hem, voor het eerst in 1932, een lang verblijf in Parijs en omstreken
mogelijk werd gemaakt, bleek zijn affiniteit met het Fransche leven en kunst. Hij
was niet expressionistisch van wezen. Hij doorbrak de vormen niet om gestalte te
geven aan hetgeen hem innerlijk bewoog, maar hij onderzocht de vormen en trachtte
vormen te bouwen voor zijn bewogenheid. Daarom gaf hij zich in zijn werk wel over
aan vormproblemen die hij Juan Gris of Picasso had zien stellen en hij toetste de
gevonden oplossingen. Maar achter al dit beproeven en toetsen was hij zelf aanwezig,
zuiver en zacht en helder. Hij had oordeel en dat oordeel was dikwijls aan zijn werk
vooruit. Daarom streed hij, niet als zooveel jongeren, voor een onzeker waagstuk,
voor een avontuur. Maar hij streed voor een zekerheid, die in hem was.
Wie hem van nabij leerden kennen, werden geboeid door die onuitgesproken
zekerheid. Hij ging een weg die ons nog onbekend was, die wij niet zagen, maar die
hij in zich droeg. Hij werd wezenlijk gedreven en hij was gericht. Door deze
zeldzaamheid teekende hij zich af. Hij was niet een vage belofte, maar één die zich
langzaam, stap voor stap, ontbolsterde. Langzaam en stil en zonder sprongen. Zijn
laatste werk uit 1933 (o.a. stillevens) waren over de invloeden heen. Hij was rustiger
geworden, stiller en meer zich zelf. Hij schilderde nauwlettend, overdacht,
verantwoord en toch breed en openlijk. Zijn kleur werd rijper, voller en in deze
groeiende wereld had hij de zeldzame gave van het welluidende, het harmonieuze.
Compositorisch was er winst. Voor onze oogen begon Hans van Mastenbroek zijn
eigen wereld te verwezenlijken. Hij stond pas aan het begin; talrijk waren
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zijn plannen. Het leven had hij lief, hij dronk het met volle teugen; verzamelde nog;
talrijk waren zijn gegevens. Het begon rijker en overvloediger te worden in hem. De
krabbels en schetsen van het Parijsche leven en landschap waren rijk aan motieven
om op voort te gaan....
Het is hard dat dit leven en deze werkzaamheid in den opgang naar verwezenlijking
zijn gebroken. Hij heeft de vaak versnelde maatgang van hen die vroeg zullen sterven
niet gekend; hij ging een langzamer gang; hij bouwde als een die een lang leven
moest leven om zich te verwezenlijken in zijn werk.
De zekerheid van zijn begaafdheid lag niet in schittering, niet in habiel vertoon
van nagebootste manieren. Daarom viel zijn werk te midden van anderen nooit op
omdat het zoo knap geleek. Hij behoorde tot die weinigen onder de moderne jongeren,
die van nature werden afgehouden van blufferige excessieve maniertjes en effecten,
waarin zij elkander moeten overtroeven om opgemerkt te worden. De zekerheid van
zijn begaafdheid was in zijn zuiver streven naar essentie, waardoor hij de
moeilijkheden liever aanvaardde dan uit den weg ging. Had hij zich met minder
tevreden gesteld, dan had hij ongetwijfeld als illustrator vroege successen kunnen
innen.
Maar Hans van Mastenbroek, nooit ‘handig’ in zijn werk, was evenmin ‘handig’
in het leven. Hij ging stil en zwijgend zijn weg, moeilijk zich gevend en moeilijk
zich openend voor anderen. Hij had een hooge, gesloten natuur, een markant en vast
gericht karakter. Zijn aanwezigheid, het z i j n van hem, was essentieel, vervuld,
voltooid, al was hij in zijn werk halverwege.
Mogen deze enkele woorden getuigen van de genegenheid en de schoone
verwachting die zijn kortstondig verblijf verwekten in den kleinen kring die hem in
zijn strijdend kunstenaarschap nabij stond. Ondoorgrondelijk lijkt dit te vroege einde.
A.M. HAMMACHER

Beeldhouwwerk van Wilmer Hoffman in den kunsthandel Santee
Landweer, Amsterdam
Omringd door het forsche, vitale werk der Poolsche schilderes Het Kwiatkowska,
dat wij hier in een volgende kroniek hopen te bespreken, stonden in den kunsthandel
Santee Landweer enkele fijne, verstilde plastieken van den Amerikaanschen
beeldhouwer Wilmer Hoffman. Dit contrast - met zorg gekozen - kwam beider arbeid
ten goede. Het dynamisch element bij Kwiatkowska deed de statische rust in de
kleine plastieken van Hoffman des te beter uitkomen, evenals kort geleden de stille
sereniteit van Csaky's beeldhouwwerk in een anderen Amsterdamschen kunsthandel
(Huinck en Scherjon) wonderbaar opbloeide tusschen de bewogenheden van Radda's
doeken.
Hoffman, deze sinds jaren in Parijs werkende Amerikaan, toont zich in
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zijn werk wars van uiterlijkheid en praalzucht. Bij hem is alles ingetogenheid en rust,
een geneigdheid om den vorm de spiegel te doen zijn van innerlijk leven.
Modernistische preoccupaties zal men bij hem niet vinden; zonder zijn werk tot het
realisme te rekenen, kan men zeggen, dat het verantwoording doet van de realiteit,
maar van de psychische realiteit bovenal. Van de vele portretbustes van Hoffman
zijn hier enkele aanwezig en daarvan is wel de schoonste die van een Hindoe-vrouw,
een prachtig gepatineerd brons. Meer dan een portret is het een personificatie van
oostersche rust en zelf-inkeer. Plastisch beheerscht Hoffman zoo'n kop volkomen;
elk vlak leeft, elke contour is een levende spanning.
Merkwaardig zijn enkele bronsjes van dieren. Zij doen even denken aan
overeenkomstig werk van Zijl en hebben ook die markante levendigheid, dat in een
moment geziene, dat ten slotte door samenvatting toch het moment overwint.
Werk als dit van Hoffman is te weinig sensationeel om den blik van de massa te
vangen. In een ‘salon de sculpture’ zullen velen het voorbijgaan. Heeft het echter tot
iemand gesproken met de stille stem van het doorzielde, dan zal hij het niet meer
vergeten, en dit te minder, omdat het zoo vrij is van de groote invloeden, die in Parijs
op beeldende kunstenaars kunnen werken. Hoe weinig schilders, uit andere landen
in Parijs gekomen hebben zich vrij kunnen houden van invloeden van Vlaminck,
Utrillo, Derain, Picasso, Dufy of Lhote, hoe weinig beeldhouwers bleven daar zichzelf
te midden van overheerschende figuren als Rodin, Despiau, Bourdelle of Maillol?
En al weten wij nu nog niet, tot welke hoogte Wilmer Hoffman het zal brengen, één
ding staat alvast op zijn credit, dat hij volkomen zichzelf bleef, met iets
fijns-aristocratisch in het karakter van zijn werk, waardoor het zich verheft boven
veel, dat, sensationeeler of gedurfder van voordracht, den tand des tijds misschien
niet zal doorstaan.
J.S.
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Paula Modersohn-Becker, de scheppende vrouw
door Hermien van der Heide
SOMS wordt zij, door wie over haar schreven, Paula genoemd, zonder meer.
Soms heet zij Paula Becker.
Het huis in Bremen, waar haar schilderijen zijn verzameld, heet het ‘Paula
Becker-Modersohn Haus’.
Haar brieven en dagboeken zijn uitgegeven onder de titel ‘Paula
Modersohn-Becker’.
Zij draagt veel namen, omdat haar wezen veelzijdig was, omdat het niet goed
mogelijk is, de vele lijnen van haar zijn in te sluiten in één vorm.
Want zij was het meisje, dartel en onstuimig, levensblij en romantisch, het meisje,
dat met haar vriendin in een zomeravond den toren bestijgt in het kleine dorpje
Worpswede en de klokken gaat luiden, zoodat zij beiden van den grond worden
meegenomen aan het klokketouw en in den stillen avond de klokketonen onverwacht
over het land uitgalmen, tot grooten schrik van de dorpsbewoners, die denken, dat
er brand is.
Zij is het teere meisje, dat in stille ontvankelijkheid bezielend werkt op den dichter
Rilke, die in zijn dagboek vele bladzijden aan haar wijdt, om te getuigen van haar
invloed, haar vrouwelijken invloed.
‘U kunt brieven net zoo mooi maken als avonduren,’ schrijft hij. En hij getuigt
van wondermooie avonden, die hij beleefde met haar en de beeldhouwster Clara
Westhoff, Paula's vriendin - zijn vrouw in later levenstijd.
Na een avond, vinden we in zijn dagboeken deze beschrijving: ‘Maar het slot van
den avond was nog mooi en de meisjes in het wit hebben dat gemaakt. Ik opende de
deur van mijn kamer, die blauw en koel en als een grot zoo donker was. Mijn venster
stiet ik open en toen kwamen zij op het wonder toe en zij leunden naar buiten in den
maannacht, die haar wangen, heet van het lachen, koel omsloot. En nu zijn zij beiden
zoo roerend in haar kijken. Half wetend - d.i. schilder, half onbewust, d.i. meisje.
Eerst doordringt de stemming haar, de heele toon van den nevelnacht met de bijna
volle maan boven de drie populieren; deze stemming van mat beslagen zilver maakt
haar weerloos en dwingt haar in haar meisjes-zijn, in het donkere-verlangende....
Dan wint de kunstenaar in haar aan macht en kijkt en kijkt en, als hij diep genoeg is
geworden in zijn kijken, zijn zij weer aan de grens van haar eigen wezen en wonder
en glijden weer langzaam terug in haar meisjesleven....’ In Paula zien wij het
schuchtere meisje, dat wacht op overgave in haar liefde.
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In haar verloving schrijft zij aan een tante over hem, den schilder Max Modersohn:
‘zulke avonden, als wij samen doorbrengen, bloeien, geloof ik, het minst vaak op de
wereld. Als vanavond, toen wij elkander bij het invallen van den schemer ontmoetten.
Toen stonden we samen tusschen de bevende riethalmen, waarin de wind knakte. Hij is als een man en als een kind, heeft een rooden spitsen baard en teere, lieve
handen en hij is zeventien centimeter grooter dan ik. Hij heeft een groote intensiteit
van gevoel. Daaruit bestaat eigenlijk de heele mensch. Kunst en liefde dat zijn de
beide stukjes, die zijn viool speelt. Hij heeft een ernstige, bijna zwaarmoedige natuur
naast een groote vreugde in zonneschijn en vroolijkheid. Ik kan veel voor hem zijn.
Dat is een wonderlijk geluk.’
Een maand later schrijft zij aan haar moeder over haar verhouding tot Modersohn:
‘ik verbaas me er over, hoe eenvoudig en zacht ik voor hem ben. Dat komt zeker
door de liefde. Ik word geloof ik een heel goede vrouw.’
Aan Modersohn zelf: ‘wat is de liefde toch een zeldzaam ding. Hoe woont zij in
ons en rust zij in ons en neemt bezit van elk vezeltje van ons lichaam. En hult zich
in onze ziel en bedekt die met kussen. Ik heb het wonderlijke gevoel, of in den tijd
van scheiding onze liefde is gelouterd en doorzield. Dat vult me met een dankbare
vroomheid voor het Al. Mijn koning Roodbaard! Ik ben het meisje, dat je lief heeft
en dat zich aan je geeft en wier schaamte gebroken voor je ligt en gesmolten is als
in een droom. En dat is mijn deemoed, liefste, dat ik mezelf geef, zooals ik ben en
me in jouw handen leg en roep: hier ben ik.’
Zij is de maagd, die de schuchterheid heeft voor de overgave.
‘Liefste, ik kan het laatste in mij niet zeggen. Het blijft schuw in mij en vreest het
daglicht. Dan breekt het in de schemering of in den nacht eenmaal door. Maar, weet
je, het is zoo vreemd aan de wereld. Langzamerhand komt er wel een tijd, waarin je
voelt, dat ik het niet hoefde te zeggen, maar dat in geluidlooze uren je in mij bent
overgegaan en ik in jou. Ik geloof, dat het mijn jonkvrouwelijkheid is, die me bindt.
En ik wil haar dragen, stil en vroom dragen, tot een uur komt, dat ook den laatsten
sluier zal wegnemen.’
Paula Modersohn-Becker zien we, dat wil zeggen niet de vrouw van den schilder,
want in het eerlijke dagboek, dat een directe getuigenis is van de zielservaringen van
deze vrouw, trillend van leven, dat opwelt van binnen uit als een zuivere, loutere
stroom, vinden we nooit de rijke, volle tonen van een gelukkige liefde, die in overgave
haar rijkdom vindt, die is een versmoltenheid van twee wezens.
We vinden telkens wat weemoedige aanteekeningen, waardoor we merken, dat
de volheid van het leven in het huwelijk niet werd ervaren bij haar, dat zij verlangde
naar de ongebroken eenzaamheid, dat haar ziel hoe langer hoe meer terugkeerde naar
de gebieden, waar zij met zichzelf alleen was. En als zij dan weer voor korteren of
langeren tijd naar Parijs ging, waar ze opnieuw
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leeft voor haar kunst, dan schrijft zij lieve, teedere, zorgzame brieven aan haar man,
vol verlangen naar hem soms, maar toch blijft er een afstand, die niet valt te
overbruggen - toch is Paula niet de vrouw, die door haar huwelijk opgenomen is in
een andere wereld, omgeschapen in een ander wezen.
Clara Westhoff, haar vriendin, in dien tijd getrouwd met Rilke, is door het huwelijk
veranderd, zooals de meeste vrouwen veranderen. En Paula schrijft haar een brief,
waarin zij teleurstelling uit over deze verandering: ‘Ik volg je wat weemoedig. Uit
je woorden spreekt Rilke te sterk en te vlammend. Is dat dan een eisch van de liefde,
dat je wordt als de andere? Neen en duizendmaal neen. Is daardoor niet de bond van
twee sterke menschen zoo rijk en albeheerschend, dat beiden heerschen en beiden
dienen in eenvoud en vrede en vreugde en stille tevredenheid? Ik weet weinig van
jullie beiden, maar het schijnt me, dat jij te veel van je oude zelf hebt afgelegd en
als mantel hebt uitgespreid, opdat de koning daarover schrijdt. Ik zou willen voor
jou, voor de wereld en voor de kunst, dat je den gouden mantel weer zoudt dragen.’
Direct spreekt zij niet over haar huwelijk. In het begin van haar trouwen schrijft
zij aan haar ouders, dat het met haar nog niet alles in orde is. Vaak gaat zij een
kwartiertje naar buiten, om alles te laten bezinken.
En van haar eerste huwelijksjaar zijn ook de aanteekeningen in haar keukenboekje,
onder het braden van kalfsvleesch. In die aanteekeningen staat, dat zij nu tot de
ervaring is gekomen, dat huwelijk niet gelukkiger maakt. Integendeel. Tot het huwelijk
heeft men in de illusie geleefd, dat er een zusterziel bestond, en het vroegere leven
was er op gericht, dat begrijpende wezen te vinden. Maar in het huwelijk voelt men
het niet-begrepenworden dubbel, omdat men nu de vroegere illusie ook kwijt is.
En telkens weer en telkens sterker zoekt zij de eenzaamheid, de scheppende
eenzaamheid van haar leven. We weten niet, of het haar kunstenaarsdrang alleen is,
die haar drijft naar andere oorden, dan waar haar man is, of dat daarbij ook meespelen
drijfveeren, voortkomende uit een verschil in levensrhythme tusschen de echtgenooten.
Soms vermoeden we, dat de diepe tragiek, die er in echtelijk samenleven gelegen
is, door het verschil in ervaren van zinnelijkheid, een verschil waaronder de vrouw
met eigen ontwikkeld, geestelijk leven het meest smartelijk kan lijden, een van de
oorzaken is van de verwijdering.
Er is bij haar altijd een zoeken naar de ziel van de dingen. Wel heeft het zinnelijke
voor haar waarde. Het vormt ook bij haar, als bij alle echte vrouwen het uitgangspunt
van haar geestelijke ontroeringen. Maar het zinnelijke niet om zichzelf, niet als
afgesloten levenswaarde, het zinnelijke als spreekbuis, als kanaal waardoor de geest
zijn water laat bruisen. Paula spreekt er wel over in haar verlovingstijd. Modersohn
is eenvoudiger van geest. ‘Wij, bewusten, hebben het eigenlijk veel moeilijker,’ zegt
zij. En al in haar ver-
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lovingstijd heeft zij bij een korte scheiding het gevoel dat deze tijd hun liefde verdiept
en vergeestelijkt.
In de eerste jaren van haar huwelijk heeft zij veel gehuild en de tranen wellen haar
gemakkelijk in de oogen, zooals in haar jeugd - de dikke tranen.
Zij spreekt over haar groeiende eenzaamheid, haar steeds meer naar binnen
gekeerd-zijn. ‘Ik geloof, dat men vroeger met dergelijke gevoelens in het klooster
ging.’
En als zij niet lang daarna voor langeren tijd naar Parijs reist, om weer te gaan
schilderen, dan schrijft zij aan Modersohn, dat de scheiding haar lief is, al voelt zij
hun eenheid. Maar, daarom is deze tijdelijke afstand goed, omdat die het samenleven
maakt tot iets van de ziel. ‘Ik houd van het tijdelijke terugtreden van het lichaam. Liefste, houd van me, ook als ik ongerijmd ben.’
En als zij in Parijs is, zijn haar gedachten veel bij haar koning Roodbaard, die daar
teruggebleven is met zijn kunst in het eenzame dorpje op de heide. Maar, het is alleen
in den tijd van wachten, dat haar brieven getuigen van heftig verlangen. Als zij de
kunst weer in zich voelt als een levende kracht, die vormgeving eischt, als zij weer
heeft ‘wind in haar zeilen’, dan worden de brieven onpersoonlijker, dan leeft zij weer
uit gansch andere bronnen dan die van haar liefde tot den schilder met wie ze is
getrouwd.
Echtgenoote, liefdevolle vrouw - Paula is het niet in den gewonen zin van het
woord. Zij is niet de toegewijde, die haar hart maakte tot tempel voor haar man,
zooals de meeste vrouwen in haar liefde. Zij is niet de vrouw, voor wie het hoogste
geluk samenvalt met het geluk van hem - in haar hart zijn andere golven, andere
deiningen, andere bewogenheden dan die door hem worden teweeggebracht. Daarom
draagt zij de naam Paula Modersohn-Becker weifelend.
Meer dan echtgenoote is zij moeder. Moeder, lang voordat zij haar kindje ter
wereld bracht. 2 November 1907 werd zij moeder van een klein meisje. 21 November
stierf zij. Zij zat in een leuningstoel, het kindje had net gedronken. Haar man en broer
zaten aan weerskanten van haar. Een stemming van levensvolheid en geluk, van
verzadiging. De kaarsen branden. ‘O, wat ben ik blij, wat ben ik blij....’ zegt de
moeder. Dan een plotseling onwel worden: ‘Wat jammer,’ zegt ze langzaam - en
sterft.
Zij had lang gewacht op de komst van dit kind. In het begin van haar huwelijk
schrijft ze in haar dagboek, dat er nu drie jonge vrouwen in Worpswede zijn, en dat
tegen Kerstmis de kinderen zullen komen. ‘Ik ben er nog niet rijp voor, ik moet nog
wat wachten, opdat ik heerlijke vruchten draag.’
Haar geest had toch misschien nog geen draagkracht genoeg, om het moederschap
in volle diepte te ervaren. En anders dan in volle diepte ging het niet bij een natuur
als Paula, voor wie het leven is geweest intensiteit,
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absoluutheid, voor wie al het halve, het tweeslachtige een onmogelijkheid was. Maar
er was wel al vroeg het beleven van de heiligheid van het moederschap. In haar
verlovingstijd spreekt zij over ‘de moederboodschap, die verder leeft in elke vrouw.
Dat is een mysterie, diep en ondoordringbaar, teeder en alomvattend. Ik buig me
daarvoor, waar ik dit ontmoet. Ik kniel daarvoor in deemoed. Dat en de dood, dat is
mijn godsdienst, omdat ik het niet vatten kan.’
En later, als we haar zien, gerijpt en nog verder rijpende in haar kunst is dit gevoel
gegroeid tot een machtige, omvattende, koesterende liefde die uitdrukking vindt in
de wijze, waarop zij de dingen weergeeft.
Dan spreekt dat mysterie van het moederschap in elk beeld. Dan is het of met
oneindige tegelijkertijd aardsche en hemelsche liefde mensch en ding en bloem
bestraald wordt, of een teere schemer van medelijden, begrijpen en verzachten zich
legt over de hoofden en lijven en handen, van al die sombere werkers uit Worpswede,
van de oude leelijke vrouwen, van de stugge, houterige boeren, van de vruchten en
bloemen. Waarom zijn de modellen, die Paula kiest vaak zoo leelijk en afstootend zoo weinig lieflijk en bekorend? Zou dat niet kunnen zijn, omdat juist dat leelijke
noodig had dezen stroom van moederlijke liefde, dezen balsem van zachte
bewogenheid met het lot?
Veel schildert Paula de moeder met haar kind, zoogende moeders, slapende
moeders. En het is of al deze moeders iets van de heilige sfeer van madonnabeelden
in zich dragen. Deze grove vrouwen, die soms angstige, gespannen gezichten hebben,
door leed geteekend. In de wijze waarop zij haar kindje voeden, in de manier, waarop
zij beschuttend haar hand om het kindje heengeslagen hebben - in de wijze waarop
even een heel klein lachje als een vage schemer het sombere gezicht doorlicht, in
den diepen, overgegeven slaap van de moeder, die haar kindje tegen zich aan weet,
ook in haar droom - is een innerlijke gebondenheid aan het mysterie van het leven,
is een heiligheid van overgave, die uitstijgt boven de aarde.
In haar kunstenaarschap is Paula nooit de vrouw, de geliefde, maar daar is zij de
moeder, de volledige moeder, voor wie waar zijn de woorden, die Augusta de Wit
eens schreef: De ware moederliefde, zij, die meer is dan enkel de instinctmatige drift
tot het eigen vleesch en bloed, heeft het lichaam niet van noode. De ware vrouw is
van nature moeder. Dat is: zelfvergeten minnende.
En zij minde deze menschen, minde ze zoo, dat zij haar ziel overgoot in hun vorm
en dat zijzelf niet meer te scheiden is van hen allen. Dat, wat wij missen in de
verhouding tot haar man, vinden wij hier. In de verhouding tot Modersohn vergeet
zij zichzelf niet. Haar verhouding tot hem remt haar in dat andere. En als zij toegeeft
aan die stem, die haar voortdrijft naar de scheppende eenzaamheid. ‘Ik weet niet, of
men dat nog egoïsme mag noemen, in elk geval is het dan het edelste.’
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De liefde tot haar man is een rem voor haar kunstenaarschap. Daarom moet zij telkens
in tijden van hevige ontplooiïng, van snellen of diepen groei, voor korter of langer
duur, haar man verlaten, om in eenzaamheid haar krachten te laten rijpen.
Als geliefde kan zij de kunst niet dienen - en zij voelt de tweespalt in het leven,
als de kunst haar voortstuwt en jaagt op banen, waar geen plaats meer is voor het
intieme, persoonlijke, dat haar omgang met Modersohn kenmerkt. Of dit
onvermijdelijk is? Of het niet mogelijk is, dat echtgenooten elkanders scheppende
eenzaamheid respecteeren, zonder dat de behoefte daaraan leidt tot een breuk en
verwijdering? Of niet het kunstenaarschap ook wijder, machtiger kan worden door
het samenleven met de geliefde, of niet nieuwe, onbespeelde snaren zullen gaan
trillen en nieuwen rijkdom van melodie zullen geven? Bij Paula was dit niet het
geval.
Maar haar moedergevoel, dit essentieele gevoel dat elk vezeltje van haar geest
heeft doortrokken en dat zij uitdraagt in alles, waaraan zij vorm geeft, dit is niet in
tegenstelling geweest met haar kunst. Het heeft misschien aan haar kunst grenzen
gesteld, begrenzingen, zooals het geslacht die aan de vrouw onvermijdelijk stelt. Het
heeft gemaakt, dat haar kunst blijft behooren tot de kleiner, intieme scheppingen,
die missen de grootschheid van lijn en de forschheid en veelvuldigheid van thema.
Maar het heeft ook aan haar kunst dat heel eigene gegeven, die warmte, dien gloed,
die zachte bewogen deining, die trilt in elk klein onderdeeltje van elk schilderij. Het
heeft aan haar kunst gegeven die religieuze wijding, die diepe innigheid. De
begrenzing, die door deze samensmelting van kunstenaarschap en moederschap het
onvermijdelijk gevolg was, is er een, die alleen ligt op horizontaal gebied. Op verticaal
vlak, heeft zij geleid tot nieuwe, oneindige mogelijkheden. Want nu is er een nooit
opdrogende bron, nu is er een levende weg, die leidt van hemel naar aarde, nu is er
een direct eeuwig contact met scheppende macht.
Bij Paula Becker-Modersohn is het moederschap niet te scheiden van haar
kunstenaarschap. Allebei, opgenomen in elkaar, zijn zij haar wezen. En nooit vinden
we een tegenstelling tusschen deze beide essentieele krachten. Nooit is er een tragisch
beïnvloeden, een vechten om voorrang in den levensvorm.
Organisch zijn al deze beide elementen in het leven van Paula. En nooit is haar
verhouding tot Modersohn gegroeid tot een dergelijk vanzelfsprekend gevoel, nooit
is haar liefde tot dien mensch overgegleden in haar bloed, tot een bestanddeel, dat
zich oploste en dat daardoor niet herkenbaar was.
Haar kunstenaarschap is iets, dat in haar groeit als een plant. En zij weet, dat zij
moet wachten op de ontplooiïng, zij weet, dat zij niet de kracht bezit, om haar eigen
kunst te scheppen. En ze moet wachten en werken. Ze wacht soms jaren lang. En het
kan zijn, dat het klein en nietig in haar zelf gaat
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zingen, met een stem die groeit en zwelt en die bevrijdend werkt. ‘Ik word wat, heb
vertrouwen in mij, er groeit iets in mij,’ zegt ze dan tegen haar ouders, die misschien
wel eens uitkomst willen zien van de lessen, waartoe zij haar in staat stelden. En dan
kan het weer zijn, dat er tijden komen, waarin het leven arm en schraal is, waarin
niets schijnt te groeien en waarin elke zingende stem gestorven lijkt te zijn.
Maar Paula is niet ongeduldig. Zij kan werken en wachten. Gewerkt heeft zij niet
altijd goed misschien. Ze heeft zich onder leiding gesteld van menschen, die haar
meerdere waren in techniek, maar niet in het begrijpen en aanvoelen van de dingen
en het is goed, dat zij, aan het einde van haar leven in een grooten tijd van scheiding
van haar man, een tijd, waarin haar kunstenaarschap tot bloei komt, Hoetger ontmoet,
den man die haar kunst begrijpt en die haar zegt nu maar zelf voort te gaan en niet
meer onder invloed van anderen te werken.
Techniek leert ze van de anderen. Maar het eigene dat ons treft in haar werk is
iets, dat onafhankelijk van welken invloed ook, opgebloeid is uit de diepten van haar
eigen zieleleven.
Zij voelt, dat zij iets zal worden. Herhaaldelijk schrijft zij dat in haar brieven en
dagboeken.
In haar verlovingstijd schrijft zij ‘Groeien is het allermooiste op aarde’ en zij weet
ook, dat datgene wat er in haar groeien zal, niet door haar huwelijk gesnoeid mag
worden. ‘Dat ik ga trouwen, is nog geen reden voor mij, om niets te worden.’
Van binnenuit komen de ervaringen, de gevoelens. ‘Ik vind het zoo wonderlijk,
dat de dingen en gevoelens tot je komen - en dat jezelf niet tot de dingen komt. Maar
men moet daarvoor geduld hebben en kunnen wachten.’ De menschen wachten geen
oogenblik op het ontspringen van een klein teer bronnetje op den bodem van hun
hart.
‘Ik word nog wat,’ schrijft zij aan haar moeder. ‘Hoe groot of klein, dat kan ik
zelf niet zeggen, maar het wordt iets in zichzelf beslotens. Onverstoorbaar bruisen,
naar een doel toe, dat is het mooiste in het leven. Niets anders komt dit nabij. Het is
een concentreeren van mijn krachten op dat eene.’
Als Modersohn haar vraagt, weer bij hem terug te komen, schrijft zij hem, dat zij
niet kan. Het is moeilijk voor haar, dat zij leed brengt in zijn leven, voor haarzelf
beteekent dit ook lijden, maar zij kan niet anders, zij moet deze Sturm- en Drang-tijd
doorleven.
En na tijden van spanning, van afwachten, van verweer tegen menschen, die haar
levenshouding niet begrijpen, komen de brieven, die vertellen van bloei en oogst.
En in haar dagboek schrijft zij: ‘als Otto's brieven tot me komen, zijn ze als een
stem van de aarde en ikzelf ben als iemand, die gestorven is en in de Elyzeesche
velden toeft en deze kreet van de aarde hoort.’
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Bij de opening van het museum in Bremen zijn er groote woorden over Paula
gesproken.
Er werd van haar gezegd, dat zij de kleurenwereld heeft verrijkt, als bijna geen
tweede kunstenaar.
Er is gezegd, dat zij gelijk is aan de besten, die de wereld heeft voortgebracht, dat
zij de ban heeft gebroken die in de geschiedenis der menschheid lag over het leven
van de vrouw, dat zij de wereld een nieuwe kunst heeft gegeven, nieuw in het denken,
nieuw in de schepping, en onuitgemeten, en geheel onuitmeetbaar in de draagwijdte.
Want zij is de schilderes der waarheid. Dergelijke en nog veel meer mooie woorden
heeft men over haar kunst geuit.
En Gustav Pauli, die een levensbeschrijving van haar geeft, noemt haar ‘een
verkondiger aan den drempel van een nieuwen tijd’.
Wij gelooven niet, dat Paula Modersohn-Becker's invloed naar buiten deze
uitgesproken verwachtingen bevestigt.
Want te vrouwelijk is haar scheppend werk, om baanbrekend te kunnen zijn voor
een nieuwe, algemeene richting.
En de kracht van het vrouwelijke ligt niet in het baanbrekende, in het trekken van
nieuwe voren met scherpe ploegijzers door de ongebaande velden. De kracht van de
scheppende vrouw ligt niet in het uitvaren langs de onbekende kusten, waar de
wateren verraderlijk en woelig zijn, niet in het peilen van diepte en het meten van
stroom en het zetten van bakens, voor hen, die later veilig zullen varen. De kracht
van de scheppende vrouw ligt niet in het doelbewust doorbreken van oude muren en
wallen, in het banen van nieuwe wegen, in het zich stellen tegenover oude vormen,
om naar nieuw leven door te breken - in het verwerpen noch verbreken ligt de kracht
van de scheppende vrouw.
Als de man schept, zal hij niet sidderen de banden met het overgeleverde te
doorbreken, hij zal met zekere hand een afstand klieven tusschen verleden en
toekomst, hij zal als een nieuwe waarde zijn inzicht weten te stellen tegenover het
overwonnene. En voor dit inzicht zal hij strijden. Hij schiep zich een nieuwe
werkelijkheid door zijn geest en in die werkelijkheid zal hij vertoeven in hooge,
vreugdevolle gespannenheid. En hij zal niet bespeuren, dat deze nieuw-geschapen
werkelijkheid de banden met de aarde heeft verloren. Hij voelt de aarde niet
wegglijden onder zijn voeten, omdat hij is in onaardsche abstracte atmosfeer. En als
een eenzame staat hij in zijn zelfgeschapen wereld, als een eenzame, scheppende
god.
Maar menschen, die goden willen zijn, moeten vallen. En de val is onvermijdelijk
uit deze scheppende eenzaamheid, die alle banden met de aarde heeft verbroken. Te
dieper is de val, naarmate de stijging naar hooger toppen had gevoerd.
Zoo schept de mannelijke geest van tegenstelling tot tegenstelling, stormend van
ijle hoogten naar diepe laagten, kracht puttend uit de aardsche
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onvolkomendheid, inspiratie ontvangend uit de wisseling van wilden levensstorm
en klare, rimpellooze rust, uit de deining van eb en vloed in de immerbewogen golven
van de zielewateren.
Maar zoo schept de vrouw niet.
Altijd zal de aarde haar uitgangspunt vormen. Haar wereld is niet die van straffe
tegenstellingen - haar wereld is die van de gebondenheid, den samenhang. Niet uit
onvolkomenheid put zij haar kracht, maar uit harmonie. Bewust of onbewust voelt
zij de kosmische samenhang der dingen. Zij voelt een allesdoordringend verband,
waar zij zichzelf niet buiten stelt, niet buiten kan stellen. Van dezen samenhang uit
wordt pas haar eigen wezen aan haar geopenbaard. En haar natuur noopt haar, om
al, wat zich dreigt los te rukken buiten dit verband, wat zich hier naast wil stellen,
weer terug te brengen, weer in te schakelen in de eenheid van het leven, weer te
vereenigen door geleidelijke binding.
Haar scheppingskracht is minder tragisch dan die van den man, omdat zij niet
afleidt van de levenseenheid, maar steeds weer daarheen terugvoert.
Niet van de aarde af, maar van de aarde uit gaat haar scheppingskracht. Elk klein,
aardsch dingetje, kan het uitgangspunt vormen en dat neemt zij op in haar geest en
zij draagt het en baart het terug en dan wordt het weer aan de aarde gegeven. Het is
hetzelfde gebleven, maar het verschijnt in nieuwen kosmischen samenhang, het is
door dit baringsproces opgeheven boven de wereld van de stof en het is ingetreden
in die van den geest.
Er is een nauwe samenhang tusschen den schepper en het geschapene, omdat er
altijd een gemeenschappelijke overkoepeling is - er is altijd een verband, dat beide
omsluit.
Onzeker zijn de banen van de scheppende vrouw niet. Want altijd is er bij haar
het vaste punt, de zekerheid, gelegen in haar zelf, in het organisch verband, waarin
zij staat tot de haar omringende levensverschijnselen.
Deze typische kenmerken van vrouwelijk kunstenaarschap zien we bij Paula. De
eenheid in al haar uitingen, de geheimzinnige mystieke sfeer, die al haar werken
verbindt, een sfeer, waarin aarde en eeuwigheid zijn versmolten en het tijdelijke is
opgeheven in een alomvattend-verband, dit alles is kenmerkend vrouwelijk.
Paula schilderde de menschen en dingen, alsof zij haar toebehoorden, of zij ze
even op een afstand had gezet, om ze beter te aanschouwen en of zij direct daarop
den band weer opnieuw vastknoopte.
Deze kunst is religieus, op dezelfde wijze als de kunst van Van Gogh religieus is.
Er is bij beide het zoeken naar de zin der dingen, naar het leggen van een verbinding
tusschen den schijn en het zijn, tusschen werkelijkheid en ideaal.
Bij Van Gogh wordt dit zoeken tot een felle aanklacht, tot een heftig reiken, een
scherp vernietigen van de werkelijkheid, zooals die zich openbaart in valschen schijn.
Af en toe trilt een wondere diepte als een geheimzinnige
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huiver door deze aanklacht, af en toe schemert er iets van een klare rust. Maar dit
blijft verborgen als een geheimzinnige trilling.
Bij Paula is synthese tusschen schijn en zijn. De verschijning wordt opgenomen
in een kosmisch verband, de droeve werkelijkheid wordt uit haar aardsche isolement
ontheven, doordat de schilderes ze opnam in haar geest en ze met een omstraling
van eeuwigheid weer terugvoerde.
Zij werkt persoonlijk, Paula, zooals de scheppende vrouw steeds persoonlijk werkt.
Immers het is uit haar persoonlijke kern, dat de uitstraling aanvangt. Een ook, waar
Paula Beckers scheppingen door het persoonlijke heen komen tot on- of liever
bovenpersoonlijke grootschheid, dan toch vertegenwoordigen zij niet meer of minder
dan het eeuwig-vrouwelijke. Want los van haar geslacht raakt de scheppende vrouw
niet in haar scheppingen.
Paula Modersohn-Becker is vroeg gestorven (31 jaar oud).
Te vroeg zeggen velen.
Zien we het merkwaardige portret, dat op haar kraambed is gemaakt, even voor
haar sterven, dan vinden wij dit vroege heengaan niet tragisch. Want naast het kleine
gerimpelde gezichtje, dat bij haar ligt op het kussen, het onvolgroeide
uitdrukkinglooze, het in den slaap weggezonkene met de rust en de overgave van
een jong, volgedronken diertje - ligt de moeder met oogen, zoo vol geest en diepte,
zoo vol vreugdevolle rust, waaraan alle verlangen vreemd is, waarin alleen een
schouwende inkeer zit, dat we weten: deze was volgroeid. Deze kon tijdig sterven.
Dit volgroeid-zijn geldt voor haar persoon, niet voor haar kunst. Want zij stond
aan een nieuw begin in haar kunst.
En zij had nog niet geheel uitgedragen en vorm gegeven aan haar uiterste kunnen.
Terecht vraagt Gustav Pauli, of zij in het nieuwe levensstadium, dat zij, was zij
blijven leven, betreden had, niet te veel geremd zou zijn door het vernauwde huiselijke
bestaan, om verder te schrijden.
Deze dingen zijn niet te meten, wel te overwegen.
En zij raken essentieele dingen bij de scheppende vrouw.
Want om tot dezelfde uitkomst te geraken als een man, moet de vrouw grooter
scheppende kracht bezitten, daar veel van haar kracht op onnaspeurbare wijze verglijdt
in de directe nooden van het leven.
Altijd is de vrouw gebonden aan wat haar omringt. Evengoed als zij de ziel is van
haar omgeving, is die omgeving een deel, ook een vormend deel van haar ziel. Deze
onverbrekelijke levenseenheid is een wezenskenmerk - ook voor de scheppende
vrouw.
En altijd zal deze wisselwerking tusschen haar ziel en haar onmiddellijke omgeving
een deel van haar scheppende kracht absorbeeren. Altijd zal een deel van die kracht
zich uiten in die duizenderlei levensprocessen om haar heen, waaraan zij zich
gebonden gevoelt.
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Daarom moet die kracht groot zijn, als die bovendien nog leidt tot het scheppen in
afzonderlijke vormen.
Paula Becker is in haar eigen kring ook niet in de eerste plaats de vormgevende,
zij is voor haar naaste vrienden toch hoofdzakelijk een vrouw, van wier wezen een
bijzondere bekoring uitstraalt.
Voor Rilke beteekende zij zelf meer dan haar kunst. Hij schrijft eens het volgende
aan haar, naar aanleiding van het feit, dat haar werk voor hem zoo onbekend is:
‘Nu betreur ik, dat ik in Worpswede altijd des avonds bij u was en dan zag ik wel
af en toe onder het gesprek een schets (een kanaal met brug en hemel staat nog klaar
in mijn herinnering) tot weer woorden van u tot me kwamen, die ik ook wilde zien,
zoodat ik mijn blikken naar de muren verbood en uw woorden naging en de golven
van uw zwijgen zag.’
En Bernard Hoetger, de vriend en leidsman uit haar laatsten levenstijd, beschrijft
in een opstel in ‘Die Tide’, hoe hij haar al weken kent en geniet van haar bijzondere,
rijke wezen, zonder dat hij weet, dat zij schildert. Bij een opgewekte
gedachtenwisseling ontsnapt haar het woord: ‘Ja, dat zou ik bepaald anders hebben
geschilderd.’ Daarop vraagt Hoetger verbaasd: ‘Wat, u schildert?’ En deze vraag
wordt door haar met een bescheiden: ‘ja,’ beantwoord.
Zij geeft niet alleen uitdrukking aan haar scheppende kracht door die in den vorm
van schilderijen te gieten. Op allerlei wijze draagt zij het ‘te veel’, dat in haar ziel
bruist, naar buiten. Soms hield zij kleine feesten, geheel voor zichzelf. Dan zat zij
alleen, en stralend, in haar atelier. De tafel was gezellig gedekt en zij had bloemen
in het haar gestoken. Zulke dingen had zij noodig, om het leven vol te leven, zei ze.
En voor haar enkele vertrouwde vrienden was zij ook de feestelijke gastvrouw.
Een contradictio in terminis is het niet - de scheppende vrouw.
Maar waar is het, dat haar krachten groot moeten zijn, om te komen tot waardevolle
vormen.
In het element van scheppen ligt bij de vrouw niet die tragiek als bij den man.
Haar scheppende kracht is als een bron, die zij kan laten vloeien, een bron, die
niet voortbruist in onstuimigen stroom, maar een bron, die uit eenzelfde plaats de
omgeving besproeit.
Maar er ligt onvermijdelijk tragiek in haar leven.
Zoo was het bij Paula Modersohn, aan wie het niet gelukt is een goede basis te
vinden, waarop èn haar liefde tot haar man èn haar schilderkunst kon bloeien.
Onvermijdelijk is deze levensmoeilijkheid voor de scheppende vrouw. Want als
vrouw kan haar leven geen verschillende uitgangspunten hebben.
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Zij is innerlijk genoodzaakt van een centraal punt uit te leven. Van dat punt zendt
zij uit, tot dat punt voert zij terug, al wat zij bezit, en wat tot haar komt.
En zij weifelt tusschen haar omgeving en haar kunst.
Als scheppende vrouw is zij een eeuwig-zoekende naar de basis van haar leven,
zij wankelt tusschen dat leven, waaraan zij onmiddellijk is gebonden, het leven van
haar naasten, van haar omgeving - en tusschen dat andere, dat haar afvoert van haar
naasten. Want haar kunst mag dan gebonden zijn aan de werkelijkheid, mag als
uitgangspunt de aarde hebben. Toch is eerst voor elke schepping noodig dat een
zekere afstand geschapen wordt, een afstand, die maakt, dat de verbinding objectief
wordt. En ook een vrouw kan niet tegelijkertijd waarnemen en dienen. Onvermijdelijk
voert het kunstenaarschap haar verder af van het stillen van de directe nooden.
En zoo wankelt zij en zoekt zij en wordt zij heen en weer geworpen op de
levenszee. Zij is als de vleermuis, waarvan een oude Deensche sage verhaalt.
De vleermuis wist niet, waartoe zij behoorde. Eerst dacht zij, dat zij zich bij de
vogels moest scharen. Die hadden immers vleugels, als zij. Maar, toen zij opgenomen
was in de vlucht der hemelsche dieren, voelde zij, dat het gefladder van haar
onbeholpen vlerken stuntelig was bij den zekeren vluggen wiekslag der anderen.
Toen verliet zij de vogels en zij ging naar de aarde. Op de aarde waren muizen,
als zij, klein en grijs en zacht-behaard. En zij trachtte rond te kruipen met hen, die
den hemel hemel laten en leven van kleine korreltjes en kruimpjes.
Maar, al rondkruipende met hen, werd zij zich het bezit van haar vleugels gewaar,
als iets, dat haar onderscheidde van de anderen, bij wie zij zich wilde voegen. Zij
wist, dat zij zich boven den levensgrond kon verheffen en opstijgen boven de aarde.
En zij verliet de kleine viervoetige grijze dieren. En sindsdien fladdert zij onzeker
tusschen het gebied van de vogels en dat der muizen.
Paula Modersohn-Becker - Paula Becker-Modersohn - zij heeft geen oplossing
voor haar leven kunnen vinden. Zij heeft dan aan dezen, dan aan genen kant de basis
van haar leven gelegd. De onzekerheid, die hierin lag, was geen innerlijke
onzekerheid. Paula was geen onrustige, onevenwichtige vrouw. Zij was een rijke,
zielvolle, geestkrachtige vrouw, die zich bijna altijd bewust was van de overmatige
weelde, die haar geest bevatte.
Zij schrijft eens aan haar vader, als hij zich bekommerde over haar financieelen
toestand, dat zij al ‘zooveel geluk op de wereld heeft meegekregen dat zij daarbij
geen geld of welvaart noodig heeft’.
Zij kon het leven volkomen aan, zelfs al had zij jaren van strijd en moeite. Maar
het conflict, dat als een onvermijdelijke tragiek haar leven doorscheurde, was een
conflict, dat zij als scheppende vrouw onontkoombaar had te doorlijden.
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Waarschijnlijk heeft het haar dieper en sterker gemaakt, heeft het haar ook grooter
bewustzijn gegeven van de waarden, die aan de verschillende kanten van het leven
verbonden zijn.
In haar strijd en haar schepping, in haar grootschheid en haar begrenzing
verpersoonlijkt zij de mogelijkheden en de moeilijkheden van de scheppende vrouw
op een diep menschelijke wijze.
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Thibetaansche rolprenten
door J.L.J.F. Ezerman
(Slot)
DE Thibetanen zijn ook nu nog een woest, onbeschaafd volkje en in de lang vervlogen
tijden, waarvan hier sprake is, zullen zij niet zachter van inborst en zeden geweest
zijn. Hun godsdienst, Pönisme of Bon genaamd, was een wreede eeredienst met
bloedig ritueel en menschenoffers. Het is dus begrijpelijk, dat het Boeddhisme slechts
langzaam ingang vond. Ik zal u niet vermoeien met de gedétailleerde geschiedenis
van zijn opkomst of met een opsomming van de ons zoo vreemde Thibetaansche
namen. De eene koning bevorderde de leer, zijn opvolger bestreed haar, een derde
liet haar weer toe. Ten slotte wist zij zich toch, zij het dan ook in zeer eigenaardige
vormen, te handhaven. Als voorgangers traden aanvankelijk Indische priesters op,
die door de vorsten ontboden werden. Een der eersten onder hen was de beroemde
of beruchte Padmasambhava, wiens beeltenis gij op de eerste illustratie bij dit artikel
aantreft. Dat is te zeggen, dat de statige figuur in het midden naar alle
waarschijnlijkheid hem moet voorstellen. Zooals hij daar, omringd door aanbiddende
priesters en demonen, op den rijk versierden leeuwentroon is gezeten - met een loupe
zijn in de vakken van het voetstuk twee gestyleerde leeuwtjes te zien - krijgt men
een heel anderen indruk van hem, dan wanneer men zijn poëtische levensbeschrijving,
de Padmasambhava Than Yig, een gedicht in 108 zangen, leest. Uitvoerig wordt
daarin beschreven, hoe een blinde koning van Udyana, van ouds het land der
toovenaars, zijn eenigen zoon door den dood verliest, terwijl tegelijkertijd zijn land
door hongersnood en armoede bezocht wordt. In dezen nood roept hij de Boeddha's
aan en Amitâbha - een der Dhyâni-Boeddha's, die met zijn zoon, den Bodhisattva
Avalokiteçvara, speciaal in Thibet vereerd wordt - verhoort zijn smeeken. Een roode
lichtstraal valt uit den hooge op het heilige lotus-meer Danakoça. In een droom wordt
den koning bevolen, daarheen te gaan, waar hij zijn gezicht zal terug krijgen. Als hij
er den volgenden morgen komt, ziet hij in de kelk van een pas ontloken, schitterend
stralende bloem een knaapje zitten, dat een scepter in de hand houdt. Dâkinî's wonderlijke vrouwengestalten, die op echt Tantrische wijze nu eens als furiën, dan
weer in engelengedaante optreden - begroeten het wonder met den volgenden lofzang,
dien ik naar de Fransche vertaling van G.C. Toussaint overzet.

‘Van den kelk der bloem udumbara’.
‘Hûm!’
‘Op den stengel en in den kelk van de wonderbare lotus,
Van de schitterend onbevlekte, zeer reine Dharmahâtoe,
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De zaligheid van het wezenlijke Niet-doen bereikende,
Eenig wezen met acht namen, U zij hulde!’
‘Oostelijk van de plotseling volgroeid gevormde lotus,
Als Çâkya de Leeuw, zeer volmaakte incarnatie, verschenen,
Omringd met een talrijk gevolg van Dâkinî's van de Vajra,
Zetelend in de oorzaaklooze, zeer reine zienersklaarheid,
Hulde aan Çâkya, den Leeuw!’
‘Zuidelijk van de ruime, aan hulpbronnen rijke lotus,
Als Padmarâja verschenen, groot uitspansel van kennis,
Omringd met een talrijk gevolg van Dâkinî's der juweelen,
Allen overtuigend door in elke wetenschap uit te munten,
Aan Padmarâja hulde!’
‘Westelijk van de lotus, droombeeld op de vlakte der wateren,
Als Padmasambhava met hemelsch lichaam verschenen,
Omringd met een talrijk gevolg van Dâkinî's van de Lotus,
Zetelend te midden der wonderen, die hij naar willekeur oproept,
Aan Padmasambhava hulde!’
‘Noordelijk van de lotus van het alomvattende werk,
Als diamantburcht verschenen, die de ellende-demonen verwint,
Met als gevolg omgeven door tal van Dâkinî's van het Karma,
Zetelend, volmaakte vijfvoudigheid, te midden der vijf wetenschappen,
Aan het vrije diamanten Wezen hulde!’
‘Zuid-Oostelijk van de lotus van de Sambodhyanga,
Als Zonnestraal verschenen, die het duister Niet-weten verdrijft,
Met als gevolg omgeven door de helden van de Vajra, zijn dienaren,
Zetelend te midden der Bodhisattva's, die alle wezens weldoen,
Aan het Zonnestraal-Wezen hulde!’
‘Zuid-Westelijk van de lotus, die in kracht de Negen Voertuigen gelijk komt,
Als Padmasambhava verschenen, die de Râksasa's bedwingt,
Met als gevolg omgeven door de helden der juweelen, zijn dienaren,
Zetelend te midden der tallooze Daçabhumi's, elk dezer met vijf poorten,
Aan den Lotus - geborene hulde!’
‘Noord-Westelijk van de lotus, de oorzaakloos gevormde,
Als Leeuwenstem-Meester verschenen, Heer van het Zesvoudig Weten,
Met als gevolg omgeven door helden van de Lotus, zijn dienaren,
Zetelend, reine Mantradhâra, in het midden der vier windstreken,
Aan het Leeuwenstem - Wezen hulde!’
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‘Noord-Oostelijk van de lotus, die geen macht van haar plaats kan rukken,
Als vlam van wijsheid verschenen, Kâtyâyana, die weet,
Met als gevolg omgeven door helden van Karma, zijn dienaren,
Zetelend te midden der peillooze diepte der vier ondoorgrondelijke verworvenheden,
Aan den Kâtyâyana, die weet, hulde!’
‘Aan de menigte, die den Leeraar volgt, de Dâkinî's en dienaren,
Aan de vier Dharmapâla's en de vier Drempel-godinnen,
Aan de Mamo's en de Dâkinî's, die alom voor gevaren beschermen,
Aan de bezworen Wachters der voorschriften, hulde!’
‘En alle Dâkinî's dansen in het luchtruim
Dat weergalmt van de muziek, die de goden doen schallen,
De acht klassen van goden en demonen vormen den buitensten kring,
En de acht vorsten der slangen, die den lotus-stengel omgeven,
Verspreiden dag en nacht kostbare gaven.’

Voor ik mijn lezers met eenige, misschien overbodige toelichtingen ga vervelen, zou
ik hun willen vragen, of zij ondanks deze dubbele en dubbel gebrekkige vertaling
toch niet iets van de apocalyptische pracht aanvoelen van het grandiose visioen, dat
den dichter voorgezweefd heeft, toen hij deze verzen schreef. De koning ziet alleen
het teere knaapje in de lotuskelk, maar door dit liefelijk beeld heen zien de
schouwende oogen der met hooger inzicht begaafde Dakini's, hoe het werkelijke
wezen van den Heilige zich naar alle richtingen in stralende glorie openbaart. En als
zij de onafzienbare stoeten noemen, die aanbiddend toegestroomd zijn, moet ik aan
de prachtige afbeeldingen denken in Pelliot's beschrijving van de kortelings ontdekte
grotten der Duizend Boeddha's in Touen-Houang. Wat men ook van het Tantrisme
moge zeggen, het valt niet te ontkennen, dat het een aparte, machtige kunst heeft
weten te inspireeren. En nu de toelichtingen, voor zoover ik die vermag te geven.
‘Hûm’ is de ‘vija’, de ‘kern’, juister de samentrekking van de mystieke formule
‘Om Mani Padme Hum,’ waarmede men den Bodhisattva Avalokitaçvara aanroept.
1ste Vers. - ‘Wezen met acht namen.’ - Padmasambhava wordt vaak in acht
verschillende gedaanten voorgesteld, die elk een eigen naam dragen, waarop de
verzen 2 tot 9 doelen. In zijn werk Lamaism geeft Waddell de volgende lijst: 1. De
uit een lotus geborene - Padma Jungna. 2. Heiland der Leer - Padma Sambhava. 3.
Koning van den Driekorf - Padma Gyelpo. (De Driekorf of Tripitaka is de drievoudige
Boeddhistische canon, zooals die spoedig na Boeddha's dood
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op het eerste concilie door zijn leerlingen zou zijn vastgesteld.) 4. Diamanten
Vertrooster van alle Wezens - Dorje Dolo. (Het toevoegsel ‘diamanten’ wordt vaak
aangewend, om bijzonderen glans, macht en glorie aan te duiden.) 5. Zon, die de
Duisternis verdrijft. - Njima Od-zer. 6. De tweede Cakya - de Leeuw - Sakya Sen-ge.
7. De Stem van den brullenden Leeuw - Seng-ge dâ dok. (Ook aan Boeddha worden
dikwijls leeuw-attributen toegekend, Leeuwen stem, Leeuwentroon, enz. In onzen
middeleeuwschen Physiologus wordt verhaald, dat de leeuwenwelpen levenloos ter
wereld komen en dat de leeuw hen dan door zijn gebrul tot leven roept. Zoo roept
ook Boeddha de menschheid tot verlossing. Grünwedel ziet hier sporen van
Boeddhistische invloeden). 8. Leeraar, die alle werelden het (heilige) weten bijbrengt.
- Lô-tén Ch'og-Se.
2de Vers. ‘Vajra’. Dit is de Donderkeil, een attribuut, dat bij goden en heiligen
vaak voorkomt en ook in het ritueel gebruikt wordt. De dolken, waarmede ik tijdens
de Duiveldansen de monnikken in de lucht zag steken, waren zulke donderkeilen.
Het is een mystiek wapen, om de demonen af te weren.
5de Vers. ‘De vijf wetenschappen.’ Misschien zou hier ‘de vijf Skandha's’ gelezen
moeten worden. Dit zijn geestelijke aggregatietoestanden, die Rhys Davids als volgt
omschrijft: Stoffelijke Eigenschappen, Gewaarwordingen, Abstracte Ideeën, Aanleg
of Neiging, De Rede.
6de Vers. ‘Sambodhyanga’ beteekent, ‘die Sambodhya tot lichaam heeft.’
Sambodhya is Onderrichten.
7de Vers. ‘De Negen Voertuigen.’ Misschien is dit een toespeling op de negen
landen, die door Padmasambhava bekeerd zijn, zooals in het vervolg van den Than
Yig beschreven is. Râksasa's zijn demonen.
‘Dacabhûmi's’ zijn de ‘Tien Paradijzen.’ Volgens Waddell worden met dezen
naam de tien stadia aangeduid, die een Bodhisattva moet doormaken, voor hij tot de
volmaaktheid komt.
8ste Vers. ‘Mantradhâra’ is ‘Drager der Mantra’. Een Mantra is een mystieke
formule, die, correct gezegd, wonderkracht heeft.
9de Vers. ‘Kâtyâyana.’ Dit was een zeer beroemde grammaticus. Wordt hier
overdrachtelijk als meester der wetenschappen gebruikt.
10de Vers. ‘Dharmapâla's’ zijn ‘Beschermers der Leer.’ Volgens Grünwedel wordt
deze naam aan de inheemsche goden gegeven, die tot het Boeddhisme bekeerd zijn.
Waddell noemt hen kortweg Duivels. ‘Drempelgodinnen en Mamo's’ zijn
waarschijnlijk eveneens getemde duivelsche wezens. De laatsten noemt Waddell
‘Meesteressen der Ziekten.’
11de Vers. ‘Slangenvorsten komen al zeer vroeg in het Boeddhisme voor. Zij zijn
waarschijnlijk aan de reeds bestaande Indische mythologie ontleend. Volgens een
oude legende zou een Slangenvorst in de ge-
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daante van een zevenhoofdige Cobra Boeddha na de Verlichting met zijn opgezette
huif voor de zonnestralen behoed hebben. Ook wordt gezegd, dat Boeddha speciaal
in het rijk der Slangen is afgedaald, om hen te bekeeren en de Verlossing te brengen.
Ik hoop, niet te veel van het geduld van mijn lezers gevergd te hebben. Misschien
krijgen zij door deze commentaar oog voor een bepaalden trek van Boeddhistische,
in het algemeen Oostersche litteratuur en kunst. Het tegelijk tantaliseerende en
aantrekkelijke er van is namelijk dit, dat waar gij een onderwerp ook opneemt, er
zich bijna dadelijk aan alle kanten verschieten openen, die u verlokken, het pad, waar
gij gaat, te verlaten en zijwegen in te slaan, die zich verder op ook weer splitsen, tot
gij uw uitgangspunt hopeloos kwijt raakt. Om dat gevaar te ontgaan, keer ik dan ook
haastig naar mijn onderwerp terug.
Bij de priesters en monnikken staat Padmasambhava niet goed aangeschreven.
Hun vereering gaat meer naar latere voorgangers, als Atîça en Tsonkapa uit. Dit is
ook niet te verwonderen, want het Boeddhisme, dat de ‘toovenaar uit Udyana’ bracht,
was sterk Tantristisch gekleurd. Juist daardoor echter vond het te eerder ingang bij
het ruwe volk, dat in de barre eenzaamheid van zijn bergen en het onmeedoogende
klimaat maar al te veel aanleiding had, aan boosaardige demonen te gelooven. Zij
aanvaardden met graagte het gezag van een, die die booze geesten durfde bestrijden
en machtig genoeg was, om hen te onderwerpen. Ook nu nog lezen en hooren zij
gaarne de Padma Than Yig met zijn uitvoerige beschrijvingen van de spannende
gevechten tusschen de vreeselijke, steeds van gestalte wisselende duivels en monsters
en den machtigen magiër. Natuurlijk leggen de eersten het ten slotte toch af en bieden
zij den overwinnaar deemoedig hun ‘levensessence’ aan, waarna zij in de
Boeddhistische gemeenschap worden opgenomen en tot wachters der leer worden
aangesteld. In dit opzicht was het Boeddhisme dus milder dan het Christendom, dat
ook met vroegere goden te kampen had, maar deze zonder pardon naar de hel
verbande.
Ik noemde Atîça en Tsonkapa. De eerste kwam omstreeks 1050 uit Indië. De
tweede is in 1357 in Thibet zelf geboren. Beiden trokken tegen het Tantrisme te
velde, beiden trachtten de zedeloosheid onder de geestelijkheid tegen te gaan en orde
en tucht in de kloosters te herstellen. Tsonkapa richtte met dit doel een nieuwe
geestelijke orde op, die der Geelmutsen in tegenstelling met de Roodmutsen, die de
oudere leer aanhingen. Ik zou er echter niet voor in durven staan, dat de eersten ook
nu nog zoo veel zuiverder op het punt van Tantrisme en magische praktijken zijn
dan hun roodgemutste collega's. Wie zich daaromtrent een eigen oordeel vormen
wil, kan ik de lezing aanbevelen van twee boeken van Mad. Alex. David-Neel,
Vo y a g e d 'u n e P a r i s i e n n e à L h a s s a en M y s t i q u e s e t M a g i -
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c i e n s d u T h i b e t . Het zou echter onbillijk zijn, om niet te vermelden, dat er te
allen tijde onder de geestelijken ook mannen geweest zijn, die hun roeping ernstig
opvatten. Daarvan getuigt de uitgebreide verzameling, die onder den naam Kanjur
of Tanjur bekend staat en een enorme hoeveelheid vertalingen uit het Sanskrit bevat,
die voor de kennis van het Boeddhisme zeker niet minder waardevol zijn dan de
Chineesche overzettingen der Soetra's, en allen het werk der geestelijkheid zijn. Ook
is de Thibetaansche litteratuur rijk aan theologische, historische en biografische
geschriften, waaronder vooral de ‘100.000 Liederen van Milaraspa’ - hun aantal zal
wel niet letterlijk opgevat moeten worden - interessant en populair zijn. In zijn
R e l i g i o n o f T i b e t noemt Sir Ch. Bell hem ‘een zeer menschelijke heilige’ en
vermeldt, dat de monnikken zijn ‘Biografie’ niet mogen lezen, om er niet te veel
door meegesleept te worden. In de aanhalingen, die dezelfde schrijver uit zijn liederen
geeft, troffen mij vooral deze verzen:
‘I subdue devils through pity.
I scatter evils to the wind
And set my own face upwards.’

Maar ik ben weer op een zijpad geraakt.
Vragen wij ons nu, hoe het Boeddhisme onder het volk verspreid werd, dat lezen
noch schrijven kon, dan luidt het antwoord natuurlijk, dat dit in de eerste plaats door
toespraken en preeken van de priesters geschiedde. Hierbij nu werden de rolprenten
gebruikt. die den hoorders zoowel de barmhartige en goedertieren goden en heiligen
als de vreeselijke gestalten der demonendooders voor oogen stelden. Met opzet
gebruik ik deze laatste uitdrukking, die in den meest letterlijken zin opgevat moet
worden, want de geheele Boeddhistische kunst is tendens-kunst. Zij heeft geen ander
doel, dan den naar verlossing strevenden mensch aanschouwelijk te toonen, hoe hij
die kan bereiken, tot wie hij daarbij zijn toevlucht moet nemen en wie hem in den
strijd tegen de zich opdoende hinderpalen, die in de demonen belichaamd zijn, te
hulp kan komen.
Nogmaals kom ik in verleiding, een zijweg in te slaan en u de ontwikkeling der
Boeddhistische kunst te schilderen, hoe zij in den aanvang, het streng verbod van
den canon indachtig, dat de monnikken zelfs niet toestaat beeltenissen te beschouwen,
laat staan hen te vervaardigen, zich slechts in symbolen uitdrukt, hoe zij onder
Griekschen invloed in de Gandhâra-school er toch toe overgaat, den Verhevene af
te beelden en eens voor al het Boeddha-type vaststelt, hoe zij in China, zich met het
Taoisme versmeltend, de hooge landschapskunst der Sung-school inspireert, in
Cambodja en op Java de grootsche stoepa's van Angkor en Boroboedoer, Azié's
Parthenon, doet verrijzen, overal, waar de Leer doordringt, haar als trouwe dienaresse
volgend en de geloovigen heenwijzend naar de sublieme hoogten,
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waar al het aardsche, ook zij zelve, vervluchtigt in de stille vlam van het volmaakte
inzicht, van de uiteindelijke Verlossing.
Maar dat zou geen zijweg meer zijn, dat zou langs een breede heirbaan in andere,
uitgestrekte landen leiden. Keeren wij tot Thibet terug.
De vervaardiging en het gebruik maken van rolprenten, die ook nu nog in Thibet
worden aangemaakt. - G. Roerich noemt in zijn T i b e t a n P a i n t i n g s twee stijlen
of scholen, die van Shigatse, die onder Indischen, speciaal Nepaleeschen invloed
staat, en die van Derge, die meer Mongoolsche en Chineesche trekken draagt - gaat
zeer ver terug. In de reeds vermelde Grotten der Duizend Boeddha's vonden Stein
en Pellict massa's schilderijen op zijde, die daar misschien sinds eeuwen bewaard
werden. Behalve als illustraties bij toespraken dienden zij ook voor den huiselijken
eeredienst. Ook was en is nu nog het gebruik in Thibet en Mongolië, om tempels,
huizen en andere gebouwen aan een bepaalden god of heilige te wijden, wiens
beeltenis dan natuurlijk daar opgehangen en vereerd wordt. Om echter als zoodanig
te kunnen dienen, moeten zij op de juiste wijze vervaardigd en gewijd zijn. Daarvoor
raadpleegt men speciale geschriften, zoogenaamde çilpa-çastra's, die proporties,
kleuren, attributen, versiering en dracht der af te beelden personages tot in de kleinste
bijzonderheden regelen. Naast deze Thibetaansche iconografische handboeken zijn
er ook nog Chineesche handleidingen, die tijdens de Ming-dynastie op keizerlijk
bevel vervaardigd zijn en voorts een aantal Sadhana's of bezweringsformulieren, die
soms een uitvoerige beschrijving van de aan te roepen godheid bevatten. Roerich,
aan wiens zooeven genoemd werk ik deze détails ontleen, wijst er op, dat de wijze
van aanmaak veel punten van overeenkomst toont met die der Russische ikonen.
Van welken aard die handleidingen zijn, zal het best uit de volgende aan
Grünwedel's M y t h o l o g i e d e s B u d d h i s m u s ontleende beschrijving kunnen
blijken. Het gaat hier om de figuur van Vajrabhairava of Yamântaka, een vorm van
den Bodhisattva Manjuçrî, waarin hij den demonischen Vorst des Doods, Yama, die
geheel Thibet door pest dreigde te ontvolken, bestreed, Het volgende staat in de reeds
genoemde verzameling van vertalingen, de Tandjur of Kandjur.
‘Het linnen, zooveel als men noodig heeft, mag zijn wat men wil, het Sura-linnen,
of dat met bloempatronen of dat van “den Zoon”; de schilder moet een goede man
zijn, niet te langzaam van doen, niet tot toorn geneigd, heilig, geleerd, zijn zinnen
onder bedwang hebbend, geloovig en milddadig, vrij van begeerten, met zulke
deugden moet hij begaafd zijn. De hand van zulk een schilder mag op Sura-linnen
schilderen. Als hij bovennatuurlijke kracht (Siddhi) wenscht te verkrijgen, treedt de
gave van Sura daarbij op. Nadat hij het linnen geheel glad gelegd heeft, moet hij zijn
opzet in het geheim teekenen. Hij mag schilderen, als er behalve den schilder nog
een
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Sâdhaka (duivelbanner) tegenwoordig is, maar niet zoo, dat een ander, een man van
de wereld, het ziet. De figuur krijgt zestien voeten, vier en dertig handen, negen
hoofden, zij is naakt, zwart van kleur, de voeten loopend, met een meer dan gruwelijk
uiterlijk, de Linga (phallus) opgericht, zoo moet hij de afbeelding schilderen. Het
eerste hoofd dat van een stier, naast den rechter horen drie aangezichten, een blauw,
een rood, een geel, alle vreeselijk boos, naast den linker echter een wit, grijs, zwart.
Tusschen beide horens moet hij een rood vreeselijk gelaat schilderen, daarboven het
eenigszins vertoornde gele gelaat van Manjuçri. De rechter handen houden het mes
Gri-gug, een spits wapen, een knods, een mes, een donderkeildolk, een bijl, een
schelp, een pijl, een ijzeren haak, een slingersteen, de knods Khatvânga, een rad, een
donderkeil, een steenen hamer, een zwaard, de trommel Damaru; de linker handen
houden een schedel, een hoofd, een schild, een been, een vangtouw, een boog, verder
ingewanden, een klok, een hand, linnen van het kerkhof, een man, die op een speer
hangt, een oven, een stuk van een schedel, een dreigenden vinger, een drietand met
fladderende banden, in den wind fladderend linnen; twee handen houden een versche
olifantenhuid. Onder de voeten rechts liggen een man, een stier, een olifant, een ezel,
een kameel, een havik, een uil, een raaf, een papagaai, een valk, een pauw, een
waterhoen en een zwaan. Zoo uitgerust moet men den Crîvajrabhairava schilderen.
Daaronder moet een lijkenplaats geschilderd worden; daar moet een man te zien zijn,
die door het spel van Mâra (den Booze) gegrepen is, te samen met Vetâla's,
Ksetrapâla's en Râksasa's (dit zijn allen demonen), die er heel gruwelijk uitzien,
verder moet er een man geschilderd worden, die aan een Nyagrodha boom hangt,
een man, die brandt (een lijk) en een, die op een puntigen staak gespietst wordt;
daarbij heele scharen van vogels, gieren, honden en jakhalzen, die krijschen. Ook
Sâdhaka's (zie boven) moet hij schilderen, hoe zij op een verhooging naar Bhagavân
(den Heiligen) kijken, zij zijn naakt, hun haar is gevlochten, zij toonen de vijf Mudra's
(handgebaren), houden Damaru (een kleinen trommel), schedel en Khatvânga (een
knods van aaneengerijde schedels) en zijn met schedels gekroond; zij zijn op de
lijkenplaats gekomen, om wenschen vervuld te krijgen. Deze geheimzinnige schilderij
moet men op een bepaalde plaats mooi opstellen, er Mahâmâmsa (wierook) voor
offeren en er met den rozenkrans van groote schelpparelen gebeden voor mompelen;
door Dhârani's (tooverformulieren), die goed en volledig worden opgezegd, wordt
de afbeelding de drie tijden door (verleden, heden, toekomst?) zorgvuldig behoed.
Een vreemdeling toont men haar niet, ook stelt men haar in de nabijheid van een
vreemdeling niet op. Als men lezen, bidden of eten wil, prijst men haar en krijgt zij
haar bijzondere spijze Mahâmâmsa. Zoo men de hoogste Siddhi (wondermacht)
wenscht, offere men op drie tijden met Virocana en Roedhira wierook voor de
afbeelding. Dit is de wijze,
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waarop volgens de Çrîmahâvajrabhairava van de hoogste vorm van Manjuçrî de
beeltenis vervaardigd wordt.’
Inderdaad een opeenstapeling van gruwelijkheden! Men vraagt zich af of conceptie
van het demonische nog verder gaan kan. Men bedenke echter, dat waar de
Bodhisattva hier voorgesteld wordt als den strijd opnemend tegen den Vorst des
Doods, de belichaming van alles, wat boos en kwaadaardig en verdervend is, er van
zachtheid, van hooge, sereene kalmte geen sprake kan zijn. Voor de geloovigen moest
hij zijn vijand in verschrikkelijkheid en macht zichtbaar overtreffen. Toch is de god
hier nog niet op het toppunt van zijn kracht voorgesteld, want dan zou hij in paring
met zijn Çakti afgebeeld moeten zijn. De bij dit artikel gevoegde illustratie stelt hem
inderdaad in die houding voor, maar geeft niet de gruwelijke omlijsting, die volgens
bovenstaande beschrijving vereischt zou worden. Misschien is zij met een speciaal
doel weggelaten en de god met de andere, nog te bespreken figuren te samen
afgebeeld, maar het zou ook kunnen zijn, dat de vervaardigers der schilderijen ondanks
de minutieuse voorschriften toch hun persoonlijke opvattingen konden doen gelden,
hun fantasie lieten werken. Dat voorts ondanks de afstootende détails de geheele
figuur in zijn aureool van vlammen een grootsche uiting van overweldigende kracht
is, zal men niet kunnen ontkennen. Jammer genoeg konden de prachtige kleuren van
het origineel niet weergegeven worden, die met hun diepe, warme tonen de idee van
waarlijk bovenmenschelijke vervoering, van magische bezetenheid nog sterker tot
uitdrukking brengen. Vurige aureolen hebben ook de drie personages, die onderaan
afgebeeld zijn. De middelste hiervan stelt Choi-Chong Gyalpo voor, een der vijf
Koningen of Dharmapâla's. Behalve aan zijn drie hoofden en zes armen, zijn
uitpuilende oogen en zijn eigenaardig hoofddeksel is hij te herkennen aan zijn rijdier,
een witten of grijzen leeuw met blauwe manen. Volgens Schlagintweit zijn de vijf
Koningen mythologische personages, die bijzonder aangesteld zijn, om de menschen
tegen de demonen te beschermen. Choi-Chong is de beschermgod der
sterrenwichelaars, in Thibet een talrijk gilde; die, welke in het klooster Garmakhaya
te Lhassa hun opleiding verkregen, zijn de beste. Zoo vaak toch Choi-Chong hier op
aarde afdaalt, incarneert hij zich in een der Lama's van dat klooster, die dan allerlei
wonderen kan verrichten. Wanneer dit bekend wordt, trekken van heinde en ver
pelgrims naar het klooster toe met rijke gaven en offeranden. Bijzondere verdienste
verwerft men zich, als men hem een of meer dieren wijdt, die dan niet meer voor
eigen gebruik geslacht mogen worden, maar na eenigen tijd aan de Lama's worden
afgestaan, die hen wel mogen eten. Om deze reden wordt Choi-Chong vaak met
dieren afgebeeld. Hier is hij echter maar een ondergeschikt personage en zijn de
dieren dus weggelaten. Bij Grünwedel heet deze ‘Beschermer der Leer,’ want dat
beteekent Dharmapâla, C'os-skyon-Dharmapâla. Hij ziet in hem een der
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inheemsche goden, die door Padmasambhava tot het Boeddhisme bekeerd zou zijn.
Omdat hij niet zoo onvriendelijk tegen den Magiér optrad, is hij tot opperste der Vijf
Koningen aangesteld. Een van deze is eigenlijk een Koningin, de geduchte Lhamo,
ook wel als Rimate aangeroepen. Van haar wordt verhaald, dat zij gehuwd was met
den koning der Doed-po's, booze demonen. De godin had bij dat huwelijk de gelofte
gedaan, dat zij trachten zou, haar gemaal te bekeeren en van zijn booze praktijken
af te brengen, door hem tot Boeddhist te maken. Toonde hij zich echter onwillig,
dan zou zij hem en zijn geheele ras uitroeien. De koning bleek echter niet voor
verbetering vatbaar en om haar gelofte te houden doodde zij haar eigen zoon, die de
oogappel van zijn vader was, omdat deze hoopte, dat hij hem behulpzaam zou zijn,
het Boeddhisme met wortel en tak uit te roeien. ‘Gedurende een tijdelijke afwezigheid
van den koning’ zoo vertelt Schlagintweit, aan wiens B u d d h i s m i n T h i b e t ik
het verhaal ontleen, ‘bracht de godin haar plan ten uitvoer; levend vilde zij haar zoon,
dronk zijn bloed uit zijn schedel en at zelfs van zijn vleesch. Toen verliet zij het
paleis en vertrok naar haar tehuis in het Noorden, de huid van haar zoon als zadel
gebruikend op het beste paard van den koning. Toen deze terug keerde en zag, wat
er gebeurd was, greep hij een boog en schoot met een vreeselijke vervloeking een
vergiftigen pijl op zijn gruwelijke vrouw af. De pijl trof het paard in den rug, waar
hij bleef steken, maar de koningin, de kracht der vervloeking te niet doende, trok het
doodelijke wapen uit de wonde en uitte deze woorden: “Moge de wonde van mijn
paard een oog worden, groot genoeg om de vier en twintig gebieden te overzien en
moge ik zelf het ras van dezen slechten koning uitroeien!” Daarop zette zij haar reis
naar het Noorden voort, in groote haast Indië, Thibet, Mongolië en een deel van
China doortrekkend, tot zij zich op den berg Oikhan in Oost Siberie neerliet.’ Ik heb
dit gruwelijk verhaal aangehaald, om mijn lezers een denkbeeld te geven, hoe de
mentaliteit der Thibetanen was, toen het Boeddhisme bij hen begon door te dringen.
Waar die zoo wreed en bloeddorstig was, is het niet te verwonderen, dat de nieuwe
leer zich vreemde transformaties moest laten welgevallen. Lha-mo wordt trouwens
nog altijd zoo niet vereerd, dan toch gevreesd. Waddell noemt haar de boosaardigste
en geduchtste aller demonen. Zij laat de ziekte-duivels los en haar naam wordt slechts
zelden en dan nog met ingehouden adem en onder den titel van ‘Groote Koningin’
gefluisterd.
De beide figuren links en rechts van Choi-Chong zijn ook Vorsten, maar behooren
tot een groep, die de Vier Koningen genoemd wordt. Deze huizen op de vier zijden
van den berg Meru of Sumeru, die naar Boeddhistische opvatting het middelpunt der
wereld vormt. In Thibet worden zij vaak op de vier muren van tempels en kloosters
geschilderd, in China ziet men hen vaak in een voorzaal bij den ingang van tempels.
Die in den rechterhoek,
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aan de linkerhand dus van Choi-Chong, is Jambhala, ook wel Vaisravana of Kuvera
geheeten. Hij is de god van den Rijkdom, want in zijn eene hand houdt hij een rat,
die juweelen spuwt en met de andere zwaait hij een buidel goudstukken. Zijn rijdier
zal wel een witten leeuw moeten voorstellen, ofschoon het eigenlijk meer van een
ram heeft. Hij behoort ook tot de zoogenaamde ‘geduchte goden’ en komt ook wel
met een Çakti voor. In Japan wordt hij bijzonder vereerd en daar is hij een der zeven
geluksgoden. De andere figuur is een broeder van Choi-Chong, daaraan te herkennen,
dat hij op een zwart paard rijdt en een tijgervel heeft omgeslagen. Op de plaat is de
tijgerkop bij wijze van muts en bij het zadel een stuk van een poot te zien. Zijn naam
heb ik niet kunnen vinden en ik weet u verder ook niets van hem te vertellen. Het
onderscheid tusschen de Vier en de Vijf Koningen is niet scherp bepaald en zij gaan
vaak in elkaar over.
De drie priesters, die boven Vajrabhairava afgebeeld zijn, stellen waarschijnlijk
den hiervoor genoemden grooten hervormer Tsonkapa en twee van zijn leerlingen
voor. Zij dragen alle drie gele mutsen. Tsonkapa houdt zijn handen in de
Dharmaçakra-mudra, het gebaar der prediking - beide handen voor de borst, de eene
met duim en wijsvinger tegen elkaar gedrukt naar buiten gekeerd, de andere naar
binnen gewend met duim en wijsvinger tegen die der andere hand gedrukt. Naast
hem bloeien twee lotussen op. Op de eene behoorde eigenlijk een boek en op de
andere een zwaard te liggen, maar deze détails heeft de vervaardiger der prent
verwaarloosd. De beide scholieren houden een blad, de eene voorts een boek en de
andere een bedelnap in de hand. Gewoonlijk wordt aan de voeten van het drietal nog
een hoopje juweelen afgebeeld als symbool der kostbaarheid van hun leer, maar ook
dit is hier weggelaten.
Eindelijk prijken op de plaat nog twee figuren, die ik voor de beide Târâ's houd,
ofschoon ook zij niet geheel volgens de voorschriften afgebeeld zijn, want dan zouden
zij bij voorbeeld oogen op de hand- en voetpalmen en nog een zevende op het
voorhoofd moeten hebben en ook verschillend van kleur moeten zijn. Overigens
echter stemmen zij overeen met voorstellingen op andere platen. Mijn lezers zullen
zich herinneren, dat het de beide gemalinnen van koning Srong-Tsan-Gam-Po zijn,
die als witte en groene Târâ in het Pantheon zijn opgenomen. Ook hebben zij hun
legende gekregen, die gelukkig liefelijker is dan die, welke ik zoo even verhaalde.
Zij zijn namelijk uit de tranen van den Bodhisattva Avalokiteçvara geboren, die deze
uit droefenis over de ellende der menschheid stortte. De traan uit zijn linker oog
vormde een meer op aarde, waarop als een bliksemstraal onmiddellijk een Tara
verscheen, op een lotusbloem drijvend. Haar droeg de Bodhisattva op, het lijden der
menschen te verlichten. De Lama's hebben het verhaal aangevuld en uit zijn rechter
oog ook een traan doen vallen, waaruit de Witte Târâ ontstond. Zij is de Chineesche,
de Groene Târâ is de Indische prinses.
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Merkwaardig is, dat bij de Boeriaten in Noord Azië vast geloofd wordt, dat de Witte
Czaar, i.e. de Czaar van Rusland, een incarnatie van de Witte Târâ was.
In Thibet zijn zij zoo populair, dat niet alleen de Lama's, maar de meeste leeken
haar litanyen van buiten kennen. Geen der andere goden kunnen zonder tusschenkomst
van een priester aangeroepen worden, vandaar dan ook de Thibetaansche spreekwijze:
‘Zonder een Lama er voor, is er geen god,’ maar de armste man of vrouw kan direct
Târâ's hulp vragen. Haar Thibetaansche naam, Grol-ma, wat als Dö-ma wordt
uitgesproken, beteekent dan ook: ‘Zij, die oplost,’ de ‘Redster,’ de ‘Bevrijdster.’
Toch komen ook deze milde wezens in schrikkelijke vormen voor, maar daar zal ik
niet verder op ingaan.
De laatste illustratie bij dit artikel stelt een Mandala, een tooverkring, van
Avalokitaçvara voor, dien ik eveneens te Peking opdeed. Ik had gezegd, dat ik graag
een teekening van het Levenswiel zou hebben, maar in plaats daarvan werd mij deze
Mandala gebracht. Ook hier is het jammer, dat de prachtige kleuren van het origineel
en het uiterst fijne gouden filigraan-ornament, dat het geheele binnenste vierkant en
de halve cirkels op de vier zijden bedekt, niet weergegeven zijn. Het vierkant is door
gekruiste diagonalen in vier deelen gesplitst, die elk een andere kleur hebben, wit,
geel, rood en groen. Daarbuiten is het fond groen, waar de figuurtjes en ornamenten
in allerlei zachte tinten op afstaken. Dan komt een rand van gestyleerde lotusbladeren,
om en om blauw en groen met rood hart, vervolgens een zwarte kring, ook weer met
goud ornament, daarna een in vakken gedeelde rand met de kleuren van den regenboog
en als uiterste kring een zeer eigenaardige voorstelling van een bezwering op een
kerkhof. De gestyleerde drakenkop en de parel te midden van bloemen en wolken
aan den anderen kant zijn in rijke kleuren op groen fond, en daar beneden de zon en
de maan op diep blauw fond aangebracht. Draak en parel wijzen duidelijk op
Chineeschen invloed en afkomst. Zon en maan komen vaak op rolprenten voor en
zijn ook op de plaat van Vajrabhairava te zien. Avalokiteçvara is in het kleine
middelste medaillon veelhoofdig en veelarmig afgebeeld. De figuren in de ruitvormige
vakjes er om heen stellen goden met en zonder çakti voor, terwijl in de vier poorten
de Vier Koningen de wacht houden. De halve cirkels worden gekroond door een
stoepa met het Rad der Wet, geflankeerd door twee gazellen, symbool van Boeddha's
eerste prediking in het Gazellenpark te Benares. De figuurtjes zijn zoo klein, - de
geheele plaat is slechts 30 cm in het vierkant - dat men een vergrootglas noodig heeft,
om hen goed te zien, maar zij zijn allen uiterst scherp en met vaste hand geteekend.
Men kan uren doorbrengen met het bezien en het bestudeeren van alle détails en wat
dan telkens weer treft, is het contrast tusschen de voorstellingen op den buitenrand,
waar tijgers, gieren en slangen lijken verslinden
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en de hemelsche rust binnen den magischen kring. Toch moet ook hier er weer op
gewezen worden, dat het doel van zulke lijkenbezweringen, die in het Tantrisme een
groote rol spelen en waarvan het ceremoniëel in de geschriften en leeringen
nauwkeurig is aangegeven, ten slotte alleen is, den Bodhisatva voor oogen te krijgen
en met hem in mystieke gemeenschap te komen. Ook hier zijn misbruiken ingeslopen
en Mandala's zullen ongetwijfeld voor verkeerde doeleinden vervaardigd en
aangewend zijn, maar het zou onbillijk zijn, aan te nemen, dat zij alleen daarvoor
bedacht zijn. Als ondergrond van het Tantrisme, zelfs in zijn terugstootendste vormen,
voel ik toch altijd het brandend verlangen naar het goddelijke, naar de eenwording
met het Onzegbare, het Allerhoogste.
Wat nu het merkwaardigste aan deze Mandala's is, kan de lezer in een klein boekje
vinden,D a s G e h e i m n i s s d e r G o l d e n e n B l ü t h e datdoordenuitnemenden
sinoloog Richard Wilhelm en den op zijn gebied niet minder vermaarden psychoanalist
C.C. Jung in vereeniging is geschreven. Daaruit zal hij ontwaren, dat zulke Mandala's
herhaaldelijk door mannen en vrouwen in Europa ontworpen en geteekend zijn, van
wie op goede gronden aangenomen mag worden, dat zij nooit van Tantristische
praktijken gehoord hadden, maar die door een onweerstaanbaren, innerlijken drang
tot het vervaardigen dier teekeningen gedreven werden en daar rust in vonden. Ik
durf dit nog zoo duistere gebied niet verder te betreden, maar zoo ooit, dan past hier
het zoo vaak aangehaalde woord, dat ‘there are more things in Heaven and Earth,
thans are dreamt of in your philosophy.’
Nu ik aan het slot van dit artikel ben gekomen, voel ik maar al te zeer, hoeveel er
aan ontbreekt. Ik heb veel te weinig van Boeddha zelf gezegd, ik had u over de
hierarchie der Dhyâni-Boeddha's, over lichaamshoudingen en handgebaren, over de
incarnatie-theorie moeten spreken, want allen zijn zij van invloed op de
Thibetaansch-Boeddhistische kunst geweest. Het onderwerp is onuitputtelijk en ik
heb het slechts hier en daar vluchtig aangeraakt. Laat mij tot slot dan dit nog mogen
zeggen, dat het eerste, wat ons in die kunst treft, de wonderlijke, soms stuitende
vermenging van het platte en het verhevene, het demonische en het goddelijke is.
Telkens worden wij geërgerd door grof bijgeloof, door bloedige wreedheden. Maar
daarboven rijzen steeds weer de majestueuse, hemelsche wezens, die in den
bovenaardschen glans der stralende paradijzen met zachten glimlach de
onwezenlijkheid van alle aardsche gebeuren verkondigen. Hoe monsterachtig de
gestalte ook moge zijn, die de strijdende godheid aanneemt, als kroon draagt hij het
liefelijk gelaat van den Bodhisattva, die alle wezens Verlichting en Verlossing wil
brengen. Mogen ook wij hen deelachtig worden.
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Pompon
door H. van Loon
IN den Parijschen plantentuin leeft Pompon voort, in het museum, dat er van zijn
beste werken is ingericht vlak bij de dieren in hokken, die hij niet moe werd dag aan
dag op het leven te betrappen en te teekenen. Den zesden Mei 1933 is hij hoog bejaard
gestorven. Eenige dagen tevoren had hij den stier voltooid, een bestelling van de stad
Parijs, en op zijn doodsbed vroeg hij de schets van de horzel om verder te zoeken....
In 1855 was hij te Saulieu geboren. Bij een marmerhakker kwam hij al vroeg in
dienst en tegelijk volgde hij te Dijon een leergang in architectuur. Overdag arbeidde
hij om den broode, geveltooi, chimairen en karyatiden, grafteekenen, en de avonden
bracht hij op de school van sierkunst door. Evenals Bourdelle en andere grooten is
Pompon als ambachtsman begonnen. In tegenstelling met hen bleef hij het. In 1879
exposeerde hij voor de eerste maal in den Salon, twee figuren in medaillon, en vestigde
hij zich in het hart van Montparnasse, 3 Rue Campagne Première, de nederige
werkplaats, die hij tot den dood trouw bleef. Tusschen deze wanden in die
opgeproptheid van vele nuttige en schoone dingen is dit leven vergaan.
Pompon, zegt René Demeurisse, is nog altijd thuis. De roep van de dingen wekt
zijn tegenwoordigheid. Het aanbiddelijke avontuur zou opnieuw kunnen beginnen.
Als vroeger kan men aankloppen: het is dezelfde deur met den berekop, die op zijn
zeven-en-zestigste jaar zijn roem vestigde, en de teederheid van zijn ontvangst herleeft
tusschen die muren. François Pompon was klein van stuk. Men ontdekte zijn lange
neerhangende knevels, een goeden, grooten neus, het lichte schuim van zijn fijne
witte haren en dadelijk onder de dikke wimpers, ‘die wimpers, welke bij steenhouwers
groeien om hen, legde hij uit, tegen de splinters te beschermen,’ de kalme oogen,
zoo helder, zoo geheel vreemd aan den nutteloozen leugen.
Zooals Demeurisse hem zag, verscheen hij allen, wien het gegeven was hem te
naderen. Tegenover Pompon verwarde men zich in zijn eigen woorden, want een
wonder bloeide op, dat van zijn handen, sterke handen met een duim, door den
scheppingsarbeid buitensporig verbreed. Daar hangt tusschen de groote uil in steen
en de mol, in graniet gehouwen, het vaderlijke gereedschap en de étagère draagt zijn
werken. Op dat kleine fornuis werd gekookt en in den winter die aan zijn sterven
voorafging braadde hij er nog een kip voor zijn vrienden. Zijn lot was eenigszins
met dat van wijlen den componist Satie te vergelijken. Pas laat werd hij ook door de
jongeren erkend en gevierd. Op die wijze sloeg hij een brug van de generatie vóór
de vorige naar het tegenwoordige geslacht. Zijn voorliefde ging naar de
tegenwoordigheid der jeugd. Hij deelde hun droomen, warmde zich aan hun geestdrift
en wischte zoo doende de leeftijdsverschillen uit met de les van zijn leven, deze
prach-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

100
tige l e ç o n d e c h o s e s . In dit nauwe vertrek, dat de herinnering wekt aan het proza,
door van Deyssel aan het atelier van Thijs Maris gewijd, staat links de werkbank van
den boergondischen schrijnwerker, die zijn vader was, wiens foto hangt naast die
van het graf van mevrouw Pompon, des beeldhouwers vrouw, welke laatste rustplaats
bewaakt wordt door den condor op zijn hooge zuil, het werk van zijn handen. Op
het kerkhof van Saulieu zijn beiden nu begraven en zijn oeuvre vermaakte hij den
staat. Deze in de persoon van oud-minister de Monzie heeft er spoed achter gezet;
niet lang na zijn dood is dat museum geopend.
Men heeft gemeend het met een reconstructie van zijn atelier te moeten verrijken.
Sommige bezoekers kunnen ze geamuseerd of verwonderd bekijken, de ware
belangstelling gaat naar de hier samengedragen werken. Schoon en nuttig, gebruiksen andere dingen, de woorden kwamen zoo even naast elkander te staan. Men weet,
dat Pompon als ‘praticien’ van Rodin, Bourdelle en anderen begonnen is. Deze taak
nam hem niet geheel in beslag. Voor zich zelf, voor eigen genot boetseerde hij kleine
figuren. Toen, in 1922, op één maal de roem. De ijsbeer op den Salon d'automne
stelde hem in het volle licht.
Deze zoolganger werd oorspronkelijk klein opgezet, maar het was Pompon's
verdienste, dat hij, in kleine afmetingen werkend, nooit klein zag. Zijn blik en hand
waren zonder benepenheid. Deze a r t i s a n in den hoogen zin van het woord had
zoo min iets van den ‘artiest’ als van den burgerman. Zijn kennis van het vak hield
met zijn menschelijkheid gelijken tred. Bij hem kwam het alles uit het hart en wie
dit ‘weinigs’ wil schelden bedenke, dat het met den eerbied der levensliefde gemaakt
werd alvorens de knuisten er vorm of gestalte aan gaven. Want bij hem beantwoordt
de vorm volstrekt niet aan dien, welken een fotograaf vroeger zou hebben gezien.
Wat hij tot stand bracht was de zin van den vorm.
Hij stileerde, maar in bizonderen trant. De natuur vervormend, misvormde hij
nooit. Ze weergevend gelijk zijn kunstenaarsoog ze zag, herschiep hij ze. Al jaren
boeiden hem van de schepselen de dieren alleen. Zich beperkend verruimde, verdiepte
hij zich. Al zijn werken bleef een studeeren zonder pretentie, eigendunk of
leerstelligheid. De schoone argeloosheid waarmee hij zich tegenover de dieren stelde,
was die van den Franciscaan. In Pompon was niets van trots, behalve die, wat de
handen te doen vinden in de perfectie te doen. Deze heldere atmospheer wischt de
grenzen tusschen meer en minder, belangrijk en onbelangrijk uit. Weer denkt men
aan wat van Deyssel zegt van de peer, die Thijs Maris hem aanbood. Wat Pompon
aanraakte, wat zijn blik, warm, zinnend en doordringend, omstreelde werd aangedaan
met wat hem van u en mij onderscheidde, die edelste der gaven, scheppingskracht.
Met de natuur en haar schepselen bleef deze in innig verband. Hij naderde ze met
meer eerbied dan wie, ze besluipend, zich tot taak gesteld heeft ze in onderdeelen
nauwkeurig te reproduceeren. Met de natuur, wist hij, is geen
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concurrentie mogelijk. Alleen het genot, de diepe en simpele vreugde, aan haar te
beleven, is te vertastbaren in vormen, voor het oppervlakkige oog aan de hare verwant,
voor wie iets dieper kijkt met haar onvergelijkbaar, wijl op ander plan ingezet. Het
oppervlakkige oog gaat aan de schilderachtigheid van de gevallen te gast; het stelt
zich met de spelingen aan huid of schors tevreden. Het vindt een, beperkt, genot aan
het grappige bewegen, het pikante spel, het malle, onbeholpen of vaardige doen van
de klauwen, het zwiepen van de staart, het malen van de kaken, het loeren en springen,
de luiheid en de uitdaging, de veerkracht en het snuffelen, het ‘typische geval’.
Het type in anderen, in den eigenlijken zin heeft Pompon vastgelegd. Van het
bizondere kwam hij tot het algemeene, van het verenkelde tot de soort, van het
‘typische’ tot het karakter. Weer of geen weer, zag men hem naar den Jardin des
plantes wandelen, een doos met gereedschap van zijn vinding, die aan een gordel
kon worden vastgemaakt, als de kist met stalen van den reizenden koopman voor
zich. Geduldig bespiedde hij er de dieren, welke ook. Zelfs de hyena, die kwade gast,
werd mak als ze hem zag en men zegt, dat Pompon de hand door de tralies kon steken
en onverlet hem streelde over de ruige huid. In zoo ver hij genie had was het dat van
het lange geduld. Geruimen tijd omgaf hij een groot hert in dien tuin met zijn zorgen,
tevergeefs. Maar Pompon was er de man niet naar om zich te laten ontmoedigen.
Denzulken is op den duur het lot altijd gunstig. Ons allen heeft Pompon de groote
les van het niet versagen geleerd. De ‘beschikbaarheid’ van het hart roept het geluk,
om het even of het een oogenblik of een leven in gloed zet. Op het betrappen van
het oogenblik bleef zijn aandacht gespannen. Dit felle oogenblik wist hij om zoo te
zeggen voor de eeuwigheid vast te houden. Het voltrok zich aan het hert, toen het,
voorbij marcheerende militaire muziek hoorend, de ooren spitste en zich in zijn
tartenden hoogmoed, gereed tot den sprong, verhief.
Oogenblik en eeuwigheid, ze liggen in deze kunst naast elkaar. Men heeft hem
bespot om zijn herscheppingen van vogels: wat, een gans zonder veeren! Pompon
heeft bewezen het ook anders te kunnen. Hij behoorde niet tot die beeldhouwers,
van wie voor het overige op zich zelf geen kwaad te zeggen is, welke tot een
deformeeren van de natuur hun toevlucht moeten nemen om hun creatieve vermogens
uit te vieren. Pompon deformeerde op zijn manier. Het is dwaasheid te meenen, dat
de modernen daarmee begonnen zijn. De klassieken, de ‘geklasseerden’, deden niet
anders. Het oog zelf deformeert. Accenten worden ermee gelegd of verschoven,
waardoor hoofd- van bijzaken gescheiden worden. In den mist treden de omtrekken
van voorbijgangers eerst karakteristiek aan den dag. Onze gezellinnen zijn er
tegenwoordig op uit, hun silhouet naar omlaag te verzwaren door de beenen in de
schachten van kaplaarzen te bergen. De lijnen van veler gelaat worden gewijzigd
door een hoornen of schildpadden brilmontuur. Aanstellerige dames markeeren
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ze door een oogglas en de mode wil al jaren, dat de roede van het regenscherm,
vroeger lang en dun, kort en zwaar zij.
Wie met de hand over de sculpturen van Pompon strijkt overtuigt zich, dat hij,
simplifieerende, de kunst verstond de accidenten van weefsels en botten, welvingen
en kammen tot hun recht te brengen. Zijn supra-naturalisme is kernachtig en gebonden,
primitief en nerveus, rythmisch en verstild in bedwongen tumult. Die groote vlakken
en kantige ribben hebben stijl en stijl is in de kleine feilloos gemodelleerde figuren.
Ook de fijne sierlijkheid vermocht hij te beelden, die van menschen en dieren. Enkele
gave gebeeldhouwde portretten bleven van hem bewaard gelijk het teere van zijn
vrouw en dat van Andrée Leproust. Het verbaast niet van wie al in 1873 een prijs
voor het modelé kreeg. Zelfs een gedenkteeken voor de gesneuvelden uit een bepaalde
plaats is door hem ontworpen.
Zoo is het zeker geen ontoereikendheid, die hem ertoe bracht, zich voortaan als
animalier te specialiseeren. Deze eigenmachtige zelfbeperking karakteriseert het
talent. In de dierenwereld vind hij alle elementen, die het hem mogelijk maakten
zich uit te spreken. De groote wilde dieren boeiden hem vooral. Hij temde ze in
dubbelen zin tot de statuën van zijn kunstenaarswil. Zijn laatste schetsen, de olifant,
de reeks leeuwen, van wier grandioze beeltenissen hij droomde, zijn boordevol
trillend en beheerscht leven. Demeurisse meent, dat hij gestorven is aan den
bovenmenschelijken wil, opgeroepen door een grijsaard, die geen afstand verkoos
te doen. Tot het laatst was alles aan hem rijk en edel in een eenvoud, die bijna nood
verdiende te heeten.
Is dan alles even mooi....? Neen. Pompon heeft zich soms vergist en wel met het
vergrooten van modellen. De beroemde ijsbeer al dadelijk is onvoldoende op schaal
gebracht. Men is niet overtuigd, dat het dier tot deze dimensies moest uitdijen. Bij
alle bewondering erkenne men, dat er iets gezwollens is. Hoe veel gang er zij in diens
loop, hoe rythmisch de lijnen zich ook bij het langskijken verhouden, geheel
verantwoord is het geheel niet. En bij het Nijlpaard klemt dit bezwaar nog nauwer.
Men kan erbij denken aan een opgeblazen dier, waarop de kinderen ter zee rijden.
Maar onverdeeld te roemen zijn de stier, het hert, de pelikaan, orang-oetang, panter,
gans.... En wat er kleins bijeenstaat is nooit voor de étagère.
Van invloeden kan bij Pompon ternauwernood gesproken worden. De groote
scheppers, die hij heeft bijgestaan, lieten rechtstreeks geen sporen na. Pompon wist
daartoe te scherp wat hij wilde en.... wat hij waard was. Naar Egyptische reliefs heeft
hij gekeken en dit alles, herinneringen áán indrukken ván kunst en natuur losten zich
op en vloeiden uit in den stroom, die van 1922 af tot den dood toe een reeks
meesterwerken droeg. En de man, die o.a. borstbeelden maakte naar Sardou en
Rostand, was ten tijde, dat niemand iets in hem zag, erkend door Rodin, die hem de
eerste schets van de Kus schonk, thans in het museum van Dijon.
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Het welkom schandaal
door P.H. Ritter Jr.
V
HET is al laat in den middag, wanneer van Rupelmonde nog aan het scharrelen is
door de nauwe straatjes. Dit is niet zijn emplooi, hij is gewend zijn acquisities te
behandelen met buigende kunstkoopers op de tapijten van zijn weidsche woning, of
op de geboende parketvloeren van een Haagsch of Amsterdamsch Kunstpaleis. En
overigens kent hij van Schelinghaven dezen zelfkant niet. Hij rijdt altijd regelrecht
naar het Kurhaus, met mevrouw, en is dan, na de zee en de likeuren te hebben genoten,
weer tijdig terug.
Maar het interesseert hem buitengewoon, als was dat heele stadje zelf een
reusachtige verzameling van porcelein, om hier als een vagebond te schooieren naar
zijn antiquaar.Dat ongemeene gevoel, van niet gekend te zijn, van als een verloren voorbijganger
in de menigte onder te gaan, al is er dan wel een enkele straatjongen, die hem aangaapt
of naroept, die gansch ongewone verschijning in deze streken. Steeds dieper verdoolt
hij in de nauwe straten. Zijn fantastisch brein ziet in de kleine, naar elkaar
overgebogen huizen, met hunne miniatuur-venstertjes, met het volk, dat voor de
deuren zit te praten, een historische schoonheid.... Hij waant zich in een van de oude,
overgeleverde stadjes, in Brugge, in Rothenburg. En het gebrom van de
mannenstemmen, het hooge, rauwe gegil van de vrouwenstemmen, doet hem plezierig
aan.Eindelijk menschen, die zich geven, zooals ze zijn. Eindelijk terug in het warme,
bloeiende leven, - hoe lang was het geleden, dat hij gewandeld had temidden van
een menigte, die hem niet kende, dat hij lós was van zijn functie, zijn waardigheid,
van het dagelijks plechtstatig tooneelspelen met eenige medemenschen, die karikaturen
geworden waren van zichzelf, en die niet anders vermochten dan tooneelspelen,
omdat ze elkaar niets meer hadden te vertellen?In deze zelfvervreemding gaat Rupelmonde zich jong voelen, hij wordt het niet
gewaar, dat hij lichamelijk vermoeider wordt, dat hij loopt te zwaaien en luidkeels
te neuriën als een dronken man. Steeds zwaait hij donkerder straten in, terwijl hij al
ongewisser wordt van den tijd, terwijl het later en later wordt in den middag en de
schemering de dingen om hem heen al wat onzeker maakt. Een rare oranje maan, als
een reusachtige lampion, is in den nog helderen hemel verschenen en beneden zitten
de menschen aan de deuren van hun huizen, zij hebben kleine lampen ontstoken in
den zomeravond, en bloemen sieren de tafels, waaraan zij vertoeven; een enkele
jongen toovert een licht muziekje uit een occarino, zoodat een onbe-
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stemd gevoel van feestelijkheid, en warme, welige innigheid zich van hem meester
maakt.Uit deze stemming wordt hij gewekt door groote, vergulde letters, die plotseling
vlak bij zijn oogen staan:
‘Lopes Cardozo, Antiquaar,’ het hangt te schommelen op een uithangbord, dat
aan een luifel bevestigd is. Onder den luifel een klein, smal deurtje, en daarnaast een
venster met bestofte ruiten, waarachter kleurige en glinsterende dingen staan opgetast.
- Zijn hart klopt luide. Wat hij met moeite ontdekken wilde, heeft hij al dwalende
gevonden. Hij trekt aan de kleine bel, waarvan het ijzerdraad piept als een kapotte
kinderwagen, zonder dat hij overgaat.Dàn, zachtjes, als tikte hij op de punt van een ei, klopt hij met de ivoren punt van
zijn wandelstaf op de dunne ruiten.Tevergeefs - het heele rammelende huisje, waarin zijn heilige graal geborgen is,
blijft potdicht, gesloten. Totdat, op zijn onverwachtst het deurtje kraakt, heel even
opengaat op een kier, - en een jong vrouwengezicht, het donkere haar met een sjaaltje
overhuifd, dichtbij hem verschijnt.
Van Rupelmonde zwaait zijn flambard van het hoofd, met eene wat overmatige
ridderlijkheid. Een flauw, ironisch glimlachje krult even om dunne vrouwenlippen.
Dan maakt zij, aarzelend de deuropening wijder en een welluidende stem vraagt, of
hij meneer Cardozo zoekt. Van Rupelmonde is terstond in het geval, vertelt, een
beetje voorzichtig nog, van de belangrijke vondst, van de voorgenomen ontmoeting.
En zij, daartegenover, met een beslistheid, die het ietwat vreemde aan de situatie
ontneemt: ‘Ja, ik wist ervan. Maar Cardozo moest weer opeens weg.’ En schokkend
met de kleine schouders: ‘waar of die ouwe altijd uithangt!’ Dán noodigt zij hem in
den winkel: ‘maar als ik meneer misschien helpen kan!’Zij gaat hem voor, tusschen veel brekelijke waar, naar een wat breeder
achtervertrek, waar om een kleinen parketvloer heen, antieke Friesche kasten staan
te glimmen in de binnen gesloten, beschilderde vensters bewaarde schemering. ‘Gaat
u zitten!’ zegt ze, en Rupelmonde laat zich vallen in een zeer diepen, ouden
leuningstoel; hij is vermoeid. ‘Ik ben Rosa Kukenheim, de huishoudster van meneer
Cardozo,’ - ik help de klanten wel meer, als hij weg is. Ik zal eens kijken, of ik de
schaal kan vinden.’ Van Rupelmonde ziet twee gitzwarte oogen, twee fijne lippen,
die bloedrood zijn aangezet, een gelaat dat interessant is, en bleek, als een orchidee.
Hare vrijmoedigheid maakt hem nieuwsgierig. - Deze vrouw is beschaafd, té
beschaafd haast voor de omgeving, maar ze is ook vrij, vrijer dan men ze in een
burgerlijk milieu pleegt te ontmoeten.En terwijl Rosa terug treedt in het woonhuis, rank en licht, behoedzaam langs het
kostbaar porcelein, wordt Rupelmonde vervuld van velerlei ondeugende gedachte:
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‘Zou deze Cardozo nog ándere talenten bezitten dan het verwerven van kostbare
schalen? Zij sprak daareven gemeenzamer over hem, dan het een huishoudster
betaamt. Dit is een vrouwtje, dat haar wereld kent. Dit is elegant, gracieus, jong,
lieftallig....’ En het gedachtenspel wordt begeleid door een lichte muziek, want Rosa
doet ginds porcelein en tin en licht tinkelend koper door elkander klinken als rinkelen
er arrebellen. En daardoorheen stappen drie ongelijk tikkende klokken, en uit een
van die klokken komt een speelwijsje los.
De secretaris van Loftinge is geboeid door Rosa's bekoorlijk nabij zijn. Reeds
brouwt zijn lust in avontuur denkbeelden, die hij niet heelemaal wil uitwerken. De
ivoren knop van zijn wandelstok, die naast hem staat, glanst hem tegemoet als een
schalksch maantje. Het lijkt van Rupelmonde of alle seconden langer duren dan
gewoonlijk. En hij gelooft ook, dat alles langer duren moét.
Hij proeft de oogenblikken als druppels likeur. En de duisternis groeit. - En mét
de duisternis de nadrukkelijkheid van de geluiden. Er is een, bijna spottend, gepraat
van oude klokken om hem heen in een taal die hij niet verstaat.
Er is het gerinkel en getinkel van kleine kunstvoorwerpen, door een lichte
vrouwenhand beroerd, en dat herinneringen wekt aan de schellen en tamboerijnen
van een naakte ballet-danseres. Zijn hart bonst luide....
‘Het is een oud hart,’ zegt een duivel, diep binnen hem.
Dáár is zij terug. Daar buigt zij, krachtig en behendig onder het gebeeldhouwd
poortje door, dat de twee vertrekken scheidt. - Dán, komt ze vóór hem staan. Twee
blanke armen heffen zich omhoog, boven een ravenzwart hoofd. En binnen de
omvattende handen daar kleurt, mat blauw, de lang-begeerde schotel, het sluitstuk
van het porceleinen servies, de wonderdoenster, die de lacune zou wegnemen uit de
handboeken der porceleinkunde.... Uitdagend houdt zij de schotel geheven, als wil
zij hem, op het laatste oogenblik nog eens extra laten beseffen, van hoe uitzonderlijke
waardij het kostbaar voorwerp was, en hoe zij de schaal maar zou hebben los te laten,
om al zijn jarenlang gekoesterde verwachtingen te vernietigen...
En toch, - vlamt in van Rupelmonde plotseling de gedachte: dat zij de hevig
begeerde schaal in gruizel zou kunnen laten vallen op den parketvloer, áls hij.... een
oogenblik, als loon voor dat offer, haar ranke gestalte zou mogen sluiten in zijn
armen.‘Nou, - heb ik het niet mooi voor u ontdekt?’ zoo vleit zij, met een onmiskenbare
behaagzucht. - Van Rupelmonde is opgestaan. En als hij naast haar is, vlak aan haar
zijde, zoodat hun ademen elkander bijna beroeren, monstert zij hem met
belangstelling. Hij is een voorname meneer, zoo stelt zij vast bij zichzelf, hij heeft
dat onloochenbaar gedistingeerde, dat haar aangenaam streelt, en dat haar ijdelheid
bevredigt. - En wrevelig
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constateert zij verder - haar gedachten v l i e g e n in dit allerzonderlingst moment:
‘Cardozo bedriegt me.’ In een oogwenk zijn haar plannen gesmeed. Hier is een kans,
eindelijk een kans, om het hem betaald te zetten. Een middel misschien, om carrière
te maken. Wat zal zij langer het werktuig blijven van dien ordinairen scharrelaar,
die haar listen gebruikt, om goedkoop te geraken tot belangrijke acquisities en haar
jonge schoonheid om er zijn lust aan bot te vieren. Deze mensch, hier aan haar zijde,
is rijk, heeft zin voor kunst; in de verte rijst al het beeld van een eigen zaak, van een
zelfstandig leven uit eigen verdiensten, los van de kluisters van Cardozo...
Nerveus trilt Rupelmonde's fijne, magere hand om den ivoren knop van zijn
wandelstok, waarop hij leunt, terwijl zijn andere hand een ranke vrouwenpols aanraakt,
die de schaal met een dof klopje op een gepoelitoerde tafel plaatst. Een lang vergeten
warmte jaagt door zijn bloed, zijn hartslag versnelt, de vrouwenoogen, die even
welvende boezem, in een verlokkende nabijheid, die bloedroode lippen, dat: samen
bekijken, dat zwijgen en wachten, en wachten en zwijgen. - het roept verborgen
krachten op, waaraan hij niet meer ontkomt. En dán, achter in zijn hersens die ééne,
bedwelmende wetenschap: het avontuur is dáár, het onbewust gezochte, het
bevrijdende....’
In Rosa wekt het geval een dollen, dartelen overmoed. Al haar te lang versmade
koketterie, richt zich omhoog, haar vrouwelijke ijdelheid, zoo zéér veronachtzaamd
door Cardozo, den man, die alleen maar haar meester begeert te wezen, gevoelt
zich.... na zooveel wachten.... eindelijk weer eens gevleid. En zij geeft beweging aan
het sierlijk en gevaarlijk spel, door tegelijkertijd af te breken en voort te zetten, door
terug te treden en aan te moedigen. Behendig wijkt zij achteruit, als ontvlucht zij bij
voorbaat zijn liefkoozingen. Maar zij heft de schaal op, - het jaren gekoesterde
verlangen van van Rupelmonde, zij heft hem op, hoog boven haar hoofd. En dán,
terwijl zij den porceleinen schotel nog laat trillen in de uitgestoken hand, op gevaar
dat hij te gruizel zal vallen, brengt zij de kleine lippen bij het oor van haar vereerder:
‘Zou 't niet beter zijn, als we-n-'m s a m e n thuis brachten? Zoo'n kostbaarheid eischt
wel wat meer zorg, dan die van een verstrooide ouwe heer!’De secretaris van Loftinge ware geen edelman geweest, met een galant verleden,
als hij den wenk niet begrepen had. Hij heeft haar vrije hand al in de zijne, hij kijkt
al ondeugend in haar streelende zwarte oogen. - ‘Wanneer we samen de Schaal naar
huis brengen, dan moeten we toch eerst onze krachten wat versterken; wat denk je,
Rosa, van een klein, intiem diner? - Vluchtig slaat ze haar ranke arm op zijn schouder:
‘Dol!’ roept ze uit, haar wang vlak bij de zijne, maar zónder dat die de zijne heeft
beroerd. - Dan tipt ze behendig weg, om zich te kleeden, wonderlijk rap zich
bewegend tusschen de vele, breekbare waar.-
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Wanneer hij even alleen is - maar àl haar bewegingen trillen dóór in het kleine,
eng-gebouwde huis, - dan grijpt van Rupelmonde instinctief naar zijn horloge. Hij
is doelbewust. De laatste uren hebben de innerlijke revolutie doen zegevieren. Hij
is nu vast bereid, zijn leven te redden, door een dwaasheid te doen. Maar als hij den
tijd raadpleegt, heeft hij er zich rekenschap van te geven, dat de nachtboot naar
Londen al vertrokken is. Wat nu, wat nu? Even is het, of de fatale grenzen, die altijd
om zijn bestaan getrokken zijn, zich dreigend vertoonen.Maar daar is Rosa weer, dartel en levendig: ze is gekleed in een onberispelijk
tailor-made, met een koket paars doekje om de blanke hals, en ze schuift haar handje
in zijn elleboog, en duwt hem zachtjes het deurtje uit van het antiquariaat, met zijn
ingelegde venstertjes, dat rinkelderinkel deed, zooals een narrenbel.-

VI
Uit deze voorgeschiedenis valt het te verklaren, dat de secretaris van Loftinge aan
den avond van den gedenkwaardigen dag, dien de lezer en de schrijver van dit verhaal
aan hun geestesoog voorbij deden gaan, met den niets ontzienden overmoed, die hem
dien dag kenmerkte, een bekoorlijk, zwart vrouwtje aan zijn zijde nam, om met haar
te wandelen door de straten van Schelinghaven, de onbestemde doeleinden tegemoet,
waarheen zijn beneveld bewustzijn hem richtte.
Er zijn echter geen doeleinden op het eiland, dat Schelinghaven op zijn rug draagt,
en Loftinge. Alle doeleinden keeren daar wéér in zichzelf, alle wegen en paden loopen
er rond, het eind mondt uit in het begin, de wandelaar die wil dwalen, keert altijd
terug in zijn uitgangspunt. En de overmoed van den martialen secretaris van Loftinge,
kon voor het moment, nu de nachtboot naar Londen was vertrokken, - geen ander
avontuur bedenken met het late bruidje, dat het Lot hem nog had toebedacht, dan de
trappen te vinden, die leiden naar het terras van Schelinghaven's badhotel.Gij hebt, waarde lezer, naar ik vertrouw, een duidelijke voorstelling van hetgeen
er nu gaat geschieden? Het is een belangrijk oogenblik in mijn verhaal, en ik vraag
van u de aandacht, die ge aan een groote spotprent schenkt in uw Zondagsche
illustratie.
Het is geheel avond geworden. Duizenden sterren schitteren in den violetten hemel.
Vóór het hellichte, witte badhotel van Schelinghaven strekt het door
sierlijk-festoenende balustraden omgeven terras zich uit, hoog boven de zee, die in
de diepte met zacht geritsel harer vloeden ademhaalt. Vóór het hotel, op een verhoog,
zitten roodgerokte mannen suikerzoete jazzmuziek te executeeren, die drijft op een
alzijdig gebabbel van beschaafde, verveelde stemmen.
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Zoo nu en dan grijpt een lichtarm van den verren vuurtoren over het volle terras,
maakt de gezichten éven spookachtig bleek, en keert terug naar de ruischende wateren.
Ze is e r j u i s t , (want een spot-duivel heeft mij tot dit verhaal geïnspireerd) wanneer
de secretaris van Loftinge met zijn bekoorlijke begeleidster zich een weg zoekt door
het park van luxewagens, die de Loftingsche burgerij op vertier in het Badhotel,
langs den binnenboulevard heeft neergeplant, en wanneer de secretaris van Loftinge
gearmd met zijn vriendin de trappenmenigvuldigheid bestijgt, die leidt van de
binnenboulevard naar het terras.
Zij treden over de mollige loopers, die zijn gelegd tusschen de bezette tafelen,
waar dames en heeren limonades en wijnen drinken, welker koelte bewaard wordt
in zilverkleurige ijsvaten.
De secretaris gedraagt zich reeds als een volleerde minnaar. - Hij stijgt de trappen
op, gracieus gebogen naar de gestalte van zijn gezellin, hij heeft zijn arm gelegd om
haar middel en op zijn andere, vrije arm rust zijn staf, Hij is verzonken in het discours
met haar, die aan zijn zijde gaat, en hij bespeurt het daarom niet, hoe vele hoofden
zich tersluiks of gretiger op hem richten.Het lijkt wel de opkomst van de hoofdfiguur op het tooneel, dat het terras is, zóó
verschijnt hij daar, sprakeloos aangestaard door de notalibiteit van Loftinge, die wel
naar Schelinghaven getogen schijnt om den voortvluchtigen ambtsdrager te
attrappeeren. Het toeval wil, dat de muziek juist even zwijgt. - Het is als zal zich
aanstonds een historische scène ontwikkelen. - Doch reeds is de chef de réception
in de nabijheid van het verliefde tweetal, reeds is hun een plaats gewezen in een
beschermende nis, reeds blazen opnieuw de spelers hun getoeter over de smoezende
menigte.
Een glanzend tafellaken wordt voor hen beiden uitgespreid. Dampende spijzen
worden aangedragen, en van Rupelmonde betuurt, zijn lorgnet op de punt van zijn
neus, de wijnkaart met de nauwkeurigheid van een wetenschappelijk onderzoeker.Dán, terwijl Rosa uitdagend en tartend uitstaart over de menigte, - haar violette
halsdoek wappert in den wind, die komt van de zee - dàn verschijnen de wijnen en
likeuren, en zij drinken uitgelaten en broederlijk. Het wordt een tweeledig opgaan
in genieten, in vroolijk discours, in tersluiksche, en geleidelijk ongedwongener zich
openbarende streelingen, een drinken uit één fonkelend glas, een vrij zich nestelen
in elkanders armen, zóó vrij, dat de chef de réception als een herdershond om de
kudde, om het gevaarlijk tweetal zich heenbeweegt. - En dát ten overstaan van héél
de welgestelde Loftingsche burgerij, die aan vier benevelde oogen een verzameling
raar bewegende poppen gaat lijken, voor den achtergrond van de wazige zee, met de
telkens verschietende schijnen der vuurtorens aan de verre kust. ‘Nu gaan we nog
dansen!’ roept zij opeens, vermetel uit.
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Zij wandelen samen over het terras, om zich te wenden naar de aangrenzende zaal,
waar de eerste aanstalten voor het bal al worden gemaakt. Van Rupelmonde is vroolijk
en luidruchtig, hij wijst met zijn stok naar de lichten, naar de sterren, in den hemel
en met zijn vrijen arm houdt hij de leest van Rosa omvat.... Zijn cavalereske houding
- het lijkt wel de scène uit een opera - verwekt een lichte opschudding; men stoot
elkander aan, aan vele tafeltjes. De chef de réception komt er bij, hij maant wellevend
maar met aandrang tot voortgaan, maar de oude heer houdt een heel betoog tot hem,
gebarend met zijn wandelstok, en het geeft zelfs niets, dat Rosa hem aan een zoet
lijntje wil meetronen.
Op dat onvergetelijk moment komen er twee langzame figuren den weg af en
begeven zich naar de trappen van het bordes.
Eerst een ietwat corpulente vrouw, die haar rokken optilt eer ze de onderste trap
bestijgt, en achter haar een eerbare man, in een lange gekleede jas, waarvan de panden
hem achterna fladderen.
Hij houdt even stand, alsof hij bijzonder vermoeid is, en kijkt met zijn
vogelengezicht naar de vreemdsoortige groep. Dan voegt hij zich bij zijn echtgenoote,
en zij beklimmen voetje voor voetje het gebergte der trappen. ‘Waarachtig, het lijkt
wel onze secretaris,’ - zegt Philipse in zichzelf. ‘Waar porceleinen schalen al niet
goed voor zijn!’

VII
Op een der zetels, die achter tot consumptie noodende tafelen om den dansvloer staan
geschaard, vleit de oude man zich met zijn late geliefde neer. Vóór hen en om hen
heen is er de wemeling van dicht-aaneengedrongen lijven, de vlucht van naakte
vrouwenarmen, het geschitter van het bont décor, waarmee de wanden overtogen
zijn. - Kleuren bont en luid, de bloedroode uniformen van de kleine kapel, die op
een klein verhoogt de klanken laat schetteren door de benauwde ruimten.... Een kreet
opeens, die de lucht verscheurt, een kreet als van een gewond dier, uit den hoorn van
den klaxofonist. En dan gaat het gestamp van de muziek weer door als het gehamer
van een machine, waardoorheen de klanken aaien, en het is alsof de begeleiding
heviger en monotoner hamert, naarmate de dansbewegingen als luie liefkoozingen
verdwijnen. Benauwend als bloemengeur in een broeikas wolken parfums van
vrouwenhuiden, en rozige schijn bloost aan tegen het matglasplankier in het midden
van de zaal, waarop de kleine, hooggehakte schoenen bewegen, en tast langs de
welvende, welgevormde kuiten, en gloeit langs de geverfde gezichten, waarvan de
doode oogen, overtogen met de gekoolde wenkbrauwen, het geheim bemaskeren van
den lust.
Van Rupelmonde zit, aangevlijd aan de jonge vrouw, die met haar donkere,
verlangende oogen naar het bont tafereel hunkert, dat zich voor haar
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afspeelt. - Nu eerst beseft ze, dat ze een ouden partner heeft. - Voortdurend wordt er
opnieuw champagne besteld, de bankbiljetten voor de porceleinen schaal bestemd,
fladderen over de tafel, maar het geeft haar alles geen vreugd. - Zij staart op hem
neer, en ziet hem nu opeens, zooals hij is, een onmachtige grijsaard, met zijn roode
gelaat, dat wel een mombakkes lijkt, met zijn al wezenloozer glunderende oogen,
een die niet mee bewegen kan in den modernen dans, en ze vraagt zich, ontsteld af,
wat haar bewogen heeft, dat zij zich zoo ondoordacht heeft laten meeslepen in dit
raar en onwezenlijk avontuur.Een nieuwe dans wordt aangekondigd. En een jong zee-officier, die over de
schouder heen van zijn vorige danseuse, naar het prachtige Joodsche meisje al
herhaaldelijk had gegluurd, stevent in rechte lijn op de vergeten tafel, stelt zich voor,
slaat de hakken tegen elkaar, salueert. Van Rupelmonde ziet de wanhoop in haar
oogen, hij mag niet weigeren - en reeds is zij heengegaan, met loom, genietend gebaar
haar kleine hand neervlijend op den schouder van den jongen.
De dans gaat voort, de klanken heroveren de zaal met hun geschetter. De paren
deinen af en aan en raken hoe langer zoo meer verloren in de rhythmische beweging.
Dán.... eensklaps gebeurt er iets onverwachts, dat even de paren den tred doet
inhouden. De eenzame oude man, in den hoek van de zaal zoekt en tast om zich heen,
richt zich op in zijn volle lengte; men ziet hem wenken en gebaren, en een gierende
stem, tracht de muziek te overtreffen: ‘Rosa, Rosa, waar is de porceleinen schaal?’
- Maar de muziek is sterker dan zijn bevend geluid, en hij zinkt weer ineen, overmand
door dronkenschap en vermoeienis.
Daar zit dan de oude secretaris, verloren in het rumoer, hij zit te knikkebollen, met
zijn wandelstok tusschen zijn beenen, de ivoren knop weerspiegelt de duizend
bewegingen en staart vragend en schuldeloos zijn meester aan.Hij raakt zijn oriënteeringsvermogen kwijt, hij weet niet veel anders meer dan
deinen en wentelen van menschen om elkaar heen, en over elkaar heenvallen van
kleuren en schijnen en voorwerpen. Van alle kanten dringt het op hem aan en wijkt
het weer van hem.Hij staart met ziellooze oogen en zit op zijn stoel, en hikt. En onder deze
omstandigheden zal niemand er zich over verwonderen, dat hij het nauwelijks heeft
bespeurd, hoe zijn schoone van arm tot arm wordt gedragen en haar verwezen minnaar
evenzeer vergeet, als de verloren porceleinen schaal.
Zoo is de avontuurlijke secretaris dan, aan het einde van dien schoonen dag,
overgelaten aan zijn stok, de eenige, die hem trouw bleef, gedurende deze débacle.
Zoo zit hij daar dan en steeds vlekkiger en veelvuldiger van vormen en kleuren en
bewegingen wordt de dans om hem heen, steeds
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razender het geschetter der klanken. - Het is als een droom, een helle, felle
nachtmerrie, een gefolterd worden door een hel van licht, een optocht van ziellooze
gezichten.
Tegen den ochtend wanneer de wemeling dunner gaat worden, maar door de leegte
de dansmuziek nog wanhopig schalt, wanneer de paren een voor een verdwijnen en
er eindelijk niets overblijft dan leege glazen, vertrapte serpentines en slaperige
muzikanten, die hun flambards opzetten en hun halsdoeken omdoen, en norsche
kellners, die de leege glazen wegruimen door de verwarde zaal, - dan wordt de oude
man stilletjes bij zijn schouders gevat en op straat gezet. - Daar staat hij, gebogen
over zijn staf, - zijn wankele beenen dragen hem voort - onder den blooten hemel.
En opeens, daar is om hem het oude deel van Schelinghaven; huizen met trapgevels,
een oude kerktoren met een varend schip met volle zeilen op zijn spits, een oude
gebeeldhouwde pomp, met leeuwenkoppen op het midden van het plein, waarom
een eenzame poes behoedzaam rondsluipt. - En boven dat alles de klaarder en klaarder
wordende hemel, waarin, nerveus, nog wat al te late sterren twinkelen. Er is een
nuchtere rulheid over alles, een koele wind steekt op, - het is dicht bij de zee - en
een lichte rilling vaart Rupelmonde door de leden. Voetje voor voetje schrijdt hij
voort over de hobbelige keien, en dan kan hij niet meer. Het is of er een eindelooze
leegte om hem is, alsof iedere tred verder hem zal doen vallen in een afgrond.
Afgrond, het woord staat opeens als een verschrikking in zijn wankel besef. Het
is het eenige woord, dat hem duidelijk is, het eenige woord, waaraan hij zijn verwarde
gedachten kan vasthaken, en dat als een onontwijkbare formule in zijn bewustzijn
ligt. Het woord, waaraan hij zijn denken gaat oriënteeren, nu hij langzaam, door den
wind, door de koelte, door de eenzaamheid tot zichzelf terugkomt. - Hij kijkt op naar
de huizen, - huizen van een hem vreemde stad, die daar nu nuchter en levenloos in
den ochtend liggen, achter hun gesloten vensters. Afgrond, was hij in den afgrond
geweest? Waar was hij, wat deed hij, wat wilde hij? En het verzonken verleden van
den vorigen dag treedt in zijn herinnering terug. Zon, blauwheid, blijheid, een
ruischende rit langs een tintelende zee, en dán.... op weg naar een triumf, naar de
triumf van zijn leven, de eindelijk gewonnen porceleinen schaal. - Instinctief herinnert
hij zich iets, en.... zijn hart staat stil.De porceleinen schaal.... verloren. - Dan ziet hij terug in zijn gedachten, een kleine
straat, een jonge vrouw, een verzinken in een namelooze weekheid, waarvan hij het
begrip verloren heeft. - Maar nu, in den nieuwen dag, die hem terug zal voeren tot
zijn eigenlijke bestemming, nu ziet de secretaris van Loftinge opeens de jammerlijke
werkelijkheid. Zijn intelligentie wordt weer meester over hem, hij is teruggeraakt,
na dien senielen roes van twaalf uren, die als twaalf weken zijn, tot zijn methode,
om de dingen te zien
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zooals ze zijn. - Hij keurt, de secretaris van Loftinge, hij keurt altijd. En hij blijft de
keurder en de speurder, na dien eenen nacht van een wreed avontuur, waarin het lot
met hem gespeeld had, om aan Loftinge het eene schandaal, de ééne gebeurtenis te
geven, waarop het weer jaren zou kunnen teren.
De ervaren menschenkenner, die den dienstijver zijner ambtenaren terstond
doorzag, en de intriges van de raadsleden, hij doorziet opeens, met visioenaire
helderheid den mensch, dien hij dertig jaar verborgen had gehouden achter zijn
manieën. Hij keurt, de secretaris van Loftinge, hij keurt zichzelf. - Hij weet, dat hij
er nooit ingeloopen zou zijn, als een jongen van twintig jaar, wanneer niet naast de
andere dogma's, waarin Loftinge zijn bewoners gevangen hield, bij hem dat ééne
onvernietigbare, maar thans vernietigde dogma had postgevat: dát er nog eenmaal
een uitkomst zou verschijnen, dat er nog eenmaal een jeugd zou komen en een
verlossing, een opheffing der dingen waarin hij was vastgeleefd. - Hij weet, dat hij
in de auto, die hem van Loftinge heenvoerde in snelle vaart, zich had bedronken aan
zijn verbeeldingen, hij weet, dat zijn diepste wezen op weg was geweest naar de
gezantschapspost in Parijs, en dat hij op zijn romantische vaart terecht was gekomen
in een danszaal van een provinciale havenstad, door welke hij niet eens volwaardig
was bevonden.Afgrond, ja de afgrond, vóór hem en achter hem, en terzijde, de afgrond van zijn
leven. - Deze wanhopige, zielige narcose, dit fiasco van zijn gedroomde grootheid,
van zijn gedroomde vrijheid leidde tot een bekentenis. - Tot de bekentenis van hen,
die moeten sterven: dat zij niets meer zijn. Dat er een leven achter hen ligt, dat voor
eeuwig verloren ligt in zijn vruchteloosheid, een leven, waarvan geen hernemen
mogelijk is. Wat heb ik gedaan, ik, Willem van Rupelmonde? Ik ben gevlucht voor
mijzelf, ùit mijn woning, uit mijn porcelein-verzameling, wèg van mijn matrone,
weg van het stadhuis van Loftinge, weg uit de kamer met den zwanenzetel en met
het rijnwijn roemergroene licht. Ik ben gevlucht voor mijzelf, en ik had mijzelf als
een schaduw achter mij. Ik heb de jeugd terug willen grijpen, ik, met mijn martiale
snorren en mijn vermeende vitaliteit.
Ik, die een kind van het avontuur ben, en die op zijn zestigste nog een vlaag krijgt,
om de onveranderlijkheid der dingen te breken. Maar ik die ben uitgeworpen door
het leven, verlaten en op straat gezet.En dát is dan het eenige, het mannelijke, wat mij te doen staat: mijn lot te begrijpen,
en terug te keeren naar Loftinge. Loftinge, waar men nu praten gaat, Loftinge, dat
door mij gerukt is uit zijn paisibel leven, Loftinge, dat zal gaan kwebbelen over een
onteerden secretaris. Wie was het ook weer, welk oud, bekend gezicht, verscheen
opeens, waarin heel de stad mij kwam controleeren, op het hachelijkste moment?
Maar wanneer van Rupelmonde zich het vogelensnuit herinnert van den
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kamerbewaarder dan staat opeens zijn beslissing vast: ‘Loftinge zal praten, maar ik
zal trotseeren. Ik ben en blijf, wie ik ben: de secretaris.’Zoo, prijsgegeven aan zijn herlevende gedachten, sukkelt de oude man moeizaam
voort. - Hij sleept zich verder, hij moet loopen, loopen, loopen. Hij is daar alleen en
prijsgegeven in den prillen morgen, zonder een cent op zak. Hij sukkelt verder. - Een
paar jonge arbeiders, die vroeg naar hun werk tijgen, en die hun forschen stap laten
opklinken, tegen de wanden der langzaam ontwakende huizen kijken hem en elkaar
eens aan, zij roepen een schimpwoord door de jonge lucht: ‘Zoo ouwe, waar ga jij
zoo na toe op je eentje?’ maar hij hoort het niet, hij strompelt de straten door, en is
dan eindelijk op den langen, langen straatweg aangeland. Daar schuifelt hij voort,
door het bedauwde gras van den berm, met zijn bestofte schoenen. - Van boom tot
boom begeeft hij zich, aan elken boom klampt hij zich even vast, en hij moet stilstaan,
vaak, want een snijdende pijn komt telkens op in zijn maag, en noodzaakt hem tot
overgeven. - Hij krijgt een onuitsprekelijke walging van zijn eigen verschijning; alles
wat proper en keurig aan hem was, en waarom hij het eigen voorkomen zoo
waardeerde, bevindt hij geschonden. Er ontbreken knoopen aan zijn vest, zijn boord
is doorweekt van den doorwaakten nacht, - de prachtige diamant die zijn das versierde,
is ook al verdwenen. Zoo lijkt hij een landlooper wel, met de breede flambard, gedrukt
in zijn hoofd, en den zwevenden, onzekeren gang zijner vermoeide beenen. O, groote
God, wat is hij moe. Iedere stap, die hij verder doet, is het hem of hij een hoogen
berg beklimt. - Het bonst in zijn hoofd, en het jaagt in zijn polsen. Dàn, plotseling
zinkt hij in een, aan den rand van den weg. Hij ligt er, als een hoop vodden. En hij
heeft alleen nog maar kracht, om zijn stok omhoog te heffen, als er een rammelende
kolenauto nadert, en aan den zwarten man aan het stuur te vragen, of hij mee mag
rijden naar Loftinge.En zoo heeft zich dan voor den kamerbewaarder Philipse, die zijn pijp stond te
rooken aan den voet van de stadhuistrap het tooneel ontwikkeld, dat hij in zijn verdere
leven nimmer heeft vergeten.Op het doodstille stadhuisplein van Loftinge, waar de duiven fladderen langs de
steenen ridders, die de wacht houden vóór de vensternissen gaat gerucht. Het is het
geluid van een sjorrend en piepend vehikel, dat snel en met een licht motorgeluid
het plein langs komt. - Twee menschen in den bak, die voor den leegen kolenwagen
schokt, de zwarte kolenboer, en een verfomfaaide oude heer, met een flambard diep
in de slapen gedrukt, en een wandelstok hoog tusschen zijn knieën. - Philipse begrijpt.
En Philipse wenkt. En helpt zwijgend den ouden heer van de bok, en neemt hem
onder den arm, terwijl de wagen verder schiet, en wandelt voetje voor voetje met
hem, langs de oude renaissance huizen met de violette vensters, en het sta-
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tige Burchtplein over met zijn wit-marmeren fontein, de Anderchemsche poort door
en de Poortstraat en dan naar de Oude Haven, met de pracht der gevelen, die langs
de Kaaimuren rijzen, de hooge gevelen der statige woningen, eenmaal gebouwd door
de beheerders der Oost-Indische Compagnie. En dan komen de beide menschen,
tusschen wie geen enkel woord gesproken wordt, aan dat fraaie oud-Hollandsche
renaissance huis, met de vergulde fries en op de hoeken de drie kleine vrouwenfiguren,
de Voorspoed, de Welvaart, en de Gerechtigheid, die zinnebeeldige voorstelling
geven aan den vroegeren bloei van de stad, het huis van den uitermate geachten
secretaris van Loftinge.
Eén voorwerp vindt de kamerbewaarder, die zijn delikate plichten tegenover de
heeren verstaat, nog ongeschonden in van Rupelmonde's zak: zijn huissleutel. En
zoo schrijden de beide mannen, even later over de vachten der loopers, en langs de
pracht der schilderijen, en Philipse tilt hem de trap op, naar boven, en opent de deur,
die hij meent dat de werkkamer van den secretaris ontsluit. Maar aldra bemerkte hij,
dat hij zonder het te weten zijn heer geleid heeft naar een eigenlijker bestemming.
Onder een hoogen troonhemel strekt het reusachtige in tweeën verdeelde
gebeeldhouwde ledikant zich uit, dat tot rustplaats diende voor den secretaris en zijn
echtgenoote. Hagelblank spreiden de lakens en de hooge oorkussens zich uit over
de reusachtige ruimte. - Het is geheel voor den secretaris, want mevrouw was aan
den avond van den vorigen dag naar 's Gravenhage afgereisd.
De heer Philipse sluipt op zijn teenen het huis uit, en wandelt langs het fraaie
gebouw, dat op zijn fries de zinspreuk draagt: ‘Nil desperandum Deo duce,’ naar het
stadhuis terug, met het blijde bewustzijn, den eenigen man in Loftinge in zijn macht
te hebben, die hem met verachting weerstreefde.
Maar in het reusachte bed daar ligt, in het gedempte licht, dat door de gesloten
gordijnen zeeft, - een oude man, met een smartelijken trek om de lippen, - men zou
haast wanen, dat hier een doode was, wanneer de adem niet zoo hevig ging.

VIII
Nù moet ik u iets gaan vertellen over de raadszaal van Loftinge. Het is een zaal, die
heelemaal op het Verleden van deze Stem hebbende Stad is ingericht.
Een zaal met gebrandschilderde vensters, waarin de wapens en emblemen van de
stad en de figuren harer vroedschapsleden van de Middeleeuwen af, staan uitgebeeld.
- De binnenzijde van de zaal is geheel met donker eikenhout beschoten, en van donker
eikenhout zijn ook de omwandingen van de ruimte, waar de raadsleden plaats nemen;
rijen van zitplaatsen in eiken-
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houten banken, zooals de banken van de notabelen in een kerk. Middenin de zaal
hangt een reusachtige, vergulde luchter; - daar liggen tapijten, en staan, vóór het
verhoog, dat door een uit kunstig houtsneewerk samengestelde balustrade is omringd,
de zware tafels op ballepooten, waar de afgedane stukken worden neergelegd. Op
het verhoog, recht tegenover de in hun kerkbanken onder een hoogen, eiken baldakijn
zich bevindende raadsleden, daar neemt het Gemeentebestuur, de burgemeester, de
secretaris en de twee wethouders plaats aan een veel te langen tafel, zoodat ieder der
figuren van het college, die op eenigen afstand van elkaar zich bevinden, scherp en
afzonderlijk wordt geaccentueerd. Achter in de zaal hangen vergeelde vaandels en
speren, die alle aan het oorlogszuchtig verleden van Loftinge herinneren.
Maar op het oogenblik is er iets veel penibelers dan oorlog aan de hand in de
raadszaal van Loftinge. Er zal raadszitting zijn; de zaal is nog leeg en stil, maar reeds
is de burgemeester, Jhr. Mr. van Couwenhove de Chauffepied in zijn hoogen zetel
aanwezig, getooid met zijn zilveren ambtsketen, en in een zenuwachtig, fluisterend
gesprek gewikkeld met een van de twee wethouders, baron van Amade, een
corpulenten man, die, leunend op des burgemeesters zetel, de vele, bezige woorden
van het hoofd der gemeente staat aan te hooren, met een bedenkelijk opgetrokken
gezicht. Een eind verder, op de secretarisplaats achter de groene tafel, is Mr. Dr.
Tervooren met een ongemeene aandacht bezig de stukken te bestudeeren. Zijn roode
hoofd steunt op zijn armen, en slechts een kenner van Loftinges intiemste historie,
zou kunnen zeggen, of dienstijver dan wel verlegenheid dezen jongen man zoo
verdiept doet zijn in de ambtelijke bescheiden. De vernuftige lezer heeft reeds bij
zichzelf vastgesteld, dat, aan den aanvang van den dag, de burgemeester van Loftinge
een langdurig onderhoud gehad heeft met den kamerbewaarder van het College, en
dat het een gewichtig punt in dat college uitmaakt, of en hoe de in het oog vallende
afwezigheid van den secretaris in den raad zal worden meegedeeld.Terwijl de leden van het college zich uitputten in een langdurige overweging,
begint de raad langzaam vol te loopen. Een voor één verschijnen de heeren door het
kleine, krakende deurtje in het houten beschot, en schuiven ze aan in de statige
banken.Daar worden de hoofden dan gedompeld in het grauwe, schemerige licht van de
oude zaal, waarin de voorname gelaten lijkwit verschijnen. Ik heb u al verteld, dat
de raad van Loftinge weinig demokratisch was samengesteld, dat hij nog een
verzameling vormde van baronnen en notabelen, die de deftigheid van de vergaderzaal
geenszins verstoorden. Zoo zien wij voor den aanvang van de memorabele
raadszitting, waarvan ik het beeld thans voor u op wil tooveren, allereerst een reeks
van buigingen en van hooge handreikingen uit hagelwitte manchetten, en wij
vernemen alleen een flui-
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sterend discours, dat de hoog-oprijzende stilte van de Raadszaal intact laat. Toch is
er, ook in de banken der raadsleden, een heimelijk, kwaadaardige bedrijvigheid,
wanneer er veertien heeren van de vijftien, die den raad samenstellen gezeten zijn,
hun brillen hebben recht geschoven, en met de gesoigneerde handen de raadspapieren
hebben recht gestreken, - een enkele kijkt ongeduldig op zijn horloge - dan komt, op
het laatste oogenblik een klein, dik burgermannetje het eikenhouten deurtje door.
Hij kijkt brutaal in het rond, loopt naar een van de achterste banken, en wringt zich,
met zijn vette handjes tegen zijn achterwerk om zich wat magerder te maken, in zijn
zetel. Stijf groet hem zijn buurman, maar hij maakt bedrijvig zijn portefeuille los,
gaat zwaar zitten, zoodat het heele gebankte kraakt, en staart dan, zijn hand onder
zijn kin, naar de gebeurtenissen op het verhoog, waar B. en W. zetelen. - Het is het
vijftiende raadslid, het laatst gekozene, de kroeghouder Janssen, de eenige
vertegenwoordiger waartoe de S.D.A.P. het, na jaren worstelens, door de slapte in
het havenbedrijf van Loftinge, had kunnen brengen.
De lange, magere burgemeester, plaatst zijn handen op leuningen van zijn zetel,
rekt zich even uit, kucht, geeft een klein tikje met den ivoren hamer op de groene
tafel, en zegt, met een overbeschaafde, dunne stem: ‘Heeren, ik open de vergadering.’
- Alle hoofden spitsen zich, alle oogen doorboren de vier figuren op het verhoog, de
burgemeester met den corpulenten van Amade, en Mr. Pinksen, een klein
doorschijnend oud heertje naast zich met een gouden bril op en sluike, witte haren.
Maar vlak naast Pinksen zit de waarnemende secretaris, Mr. Dr. Tervooren. Hij kijkt
strak de zaal in, zijn vingers omvatten de dienstpapieren.... ‘Mijne heeren, ik open
de vergadering,’ zegt de burgemeester. ‘Aan de orde zijn de bespreking van de
verbetering van den toestand in het havenbedrijf, de bouw van eenige
arbeiderswoningen aan den Zeedijk, eenige benoemingen. De burgemeester kucht,
de raad wacht. De burgemeester denkt er nú nog over na, hoe hij het feit het beste
zal verdoezelen, de raad geraakt in ademlooze spanning, men leeft in een delirium
van nieuwsgierigheid.
Eindelijk, eindelijk, na jaren van gelijkmatig leven gaat er iets gebeuren in deze
statige raadszaal, waar alleen nietige futiliteiten plegen te worden verhandeld tusschen
eiken beschotten en onder hooge gewelven.
Eindelijk, eindelijk een echt schandaal!Dán, na een kleine, uiterst pijnlijke pauze, zegt de burgemeester langs zijn neus
weg, alsof er niets aan de hand is: ‘Ik moet nog mededeelen, dat de secretaris door
een lichte ongesteldheid verhinderd is, deze vergadering bij te wonen.’Zonder dat het noodig is, hamert de voorzitter. Tervooren zit naast hem, met een
rood gezicht en saamgenepen lippen. - Een uiterst bezige fluistering in de banken is
het antwoord op de burgemeesterlijke verklaring. -
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‘Ja,’ zegt opeens baron van Rollenkate half luid, zoodat het duidelijk geaccentueerd
wordt, in de gespannen stilte, - ‘i k ben omtrent de oorzaak niet geöriënteerd!’
Maar reeds is Janssen, het eenig S.D.A.P.-lid opgestaan. Het is zijn dag. Er is een
incident met een van de notabelen van Loftinge, hij weet het haarfijn van een
partijgenoot uit Schelinghaven, die in den vroegen morgen al naar hem kwam
toegefietst, wat er gisterenavond met den secretaris is gebeurd. Hier zit
propaganda-materiaal in, dat kan de ontevredenheid onder de visschers en
havenmenschen versterken, wanneer eens aan het licht gesteld wordt, hoe de rijkaards
zich gedragen en hun geld verkwisten op een moment, waarin de werkloosheid gaat
dreigen, zelfs in Loftinge.
- ‘Mijnheer de voorzitter, ik vraag het woord,’ zoo klinkt een eenvoudige volksstem
uit de beslotenheid van het achterste bankje.... De burgemeester krijgt een hoofd als
een kalkoensche haan, hij heft het lange hoofd op, alsof hij over veel onzichtbare
hindernissen heen, het raadslid moest zoeken, dat op zijn gevaarlijke rechten staat.
‘Ik vraag het wóórd,’ - zegt Janssen nog eens, en de burgemeester zegt kwaadschiks
en koel: ‘De heer Janssen heeft het woord!’- ‘Meneer de voorzitter,’ zegt Janssen dan, ‘ik heb het woord gevraagd over uwes
mededeeling. We binne verwonderd over het spijbelen van den secretoaris.’ Terwijl
hij dit zegt, worden vele zijden zakdoeken voor den dag gehaald, en neuzen gesnoten,
en men hoort een gesmoord geproest. Andere raadsleden wenden zich half om in
hunnen zetel en staren vol ergernis den volksman aan, die staat te gebaren voor den
achtergrond van een ongemeen violet venster, waarin de zwaan van Loftinge zich
met uitgespreide vleugelen verheft. ‘Ik vroeg mij af,’ herhaalt Janssen, genietend
van zijn uitdaging, ‘of dat spijbelen, dat spijbelen....’ ‘Ik moet u het woord ontnemen!’
zegt de Burgemeester, geïndigneerd.
‘Ik kan niet toelaten, dat hier in den raad, dergelijke uitlatingen, van een der leden,
over een achtenswaardig functionaris.’.... ‘Toe, ga nou zitten jongen,’ zegt dan de
gemoedelijke notaris Lensing.... Maar Janssen houdt vol. ‘Meneer de Voorzitter, ik
zal dat woord spijbelen terugnemen, maar ik vraag kort en goed: Hoe komp 't dat de
secretoaris d'r nie i s . Ik heit heel andere noten hooren kraken, en ik zeit, dat die
heele ziekte maar een doekie is voor 't bloeien. En ik vraag maar of het in het belang
is van de gemeente, wanneer hooggeplaatste heeren in een naburige stad, in
dronkenschap, met vrouwen....’
Het wordt den burgemeester àl te machtig. Hij voelt, dat er gered moet worden,
wat nog te redden is. Héél uit de hoogte vermaant hij nu het opstandige lid. ‘Ik heb
den raad meegedeeld, dat de heer secretaris wegens een lichte ongesteldheid dezer
vergadering niet kan bijwonen. - Indien de heer Janssen van oordeel is, dat er kritiek
moet worden gevoerd op het
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beleid van den secretaris, dan kan er een interpellatie worden aangevraagd, ofschoon
daarvoor naar mijn inzien niet de minste aanleiding is. - Het onderwerp is thans niet
aan de orde. Ik sluit de discussies!’
De raad gaat dan door met de gewone agenda. Er wordt door enkele sprekers het
woord gevoerd, maar niemand luistert. Herhaalde malen moet de burgemeester
hameren, zoo levendig wordt het persoonlijk discours van de raadsleden.En als het vier uur is, en het carillon gaat weer zijn klanken uitgieten over de oude,
oude stad, dan zien de duiven en de enkele voorbijgangers een groepje druk pratende
heeren de hooge trap afkomen, en bewegelijker dan anders langs de bekende wegen
gaan. Alles duikt binnen de poort van de societeit, ‘Ons Genoegen’ op het Burchtplein,
een voorbeeld weer van oud-Hollandsche renaissance, dat de restauratie van zijn
ongemeenen gevel dankte aan de ijverige bemoeiïngen van den secretaris van
Loftinge... Maar in het bijennest, daarbinnen zal het verder worden uitgegonsd.
Het feit is spoedig notoir in Loftinge. Het heeft de aandacht getrokken, dat mevrouw
van Rupelmonde dezen middag de vergadering van het damescomité tot steun van
verwaarloosde gezinnen niet heeft bijgewoond, maar plotseling voor allerdringendste
zaken naar 's Gravenhage heeft moeten vertrekken. En even sterk trekt het de aandacht,
dat Mr. Dr. Tervooren niet aanwezig is op het solemneele bitteruur.Die zit, nog laat in den middag, in de kamer van den burgemeester.Aan den gebeeldhouwden stoel, voor de bezoekers bestemd, zit hij genageld, als
een schoolknaap, die zijn les niet kent. Maar de burgemeester is óók niet rustig. De
burgemeester loopt met lange stappen langs de oude schilderijen, die de wanden
sieren van zijn vertrek. Hij loopt op en neer, en op en neer. - ‘Een penibel geval, ook
voor u,’ zegt dan de burgemeester, medelijdend. ‘Maar hoe komen we er uit? Ik had
dat nooit van Rupelmonde gedacht. Als hij nu eens naar Parijs was gegaan, daar had
geen haan naar gekraaid. Maar wéét u, kunt u gissen.... Is er een medisch onderzoek
mogelijk? Gestoorde geestvermogens. Langdurig verlof. Die interpellatie zal natuurlijk
niet doorgaan. Maar de pers tegenwoordig. Juist die pers van Janssen. Het plaatselijke
blad, waarvan ik commissaris ben, houdt zich wel koest.’
Het slot der discussie is, dat Tervooren de zware opdracht ontvangt, om met de
familie te gaan spreken. Hij weet dat het niet eenvoudig is.... hij kent Clara. Maar
heeft niet de burgemeester hem een langdurige waarneming toegezegd van het
secretarisschap? .... En daarná.... Als de oude man veilig is opgeborgen, dan raakt
op den duur, zelfs dít wel verbleekt.(Slot volgt)
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De aristocraat
door M.H. Székely-Lulofs
DIRECT, als je Tschjimpie zag, - klein, rosbruin, krulharig hoopje hond, met de
onverstoorbaarste vanzelfsprekendheid ineen gerold op het mooiste en duurste zijden
kussen, - dan wist je absoluut zeker: Tschjimpie is een aristocraat.
Misschien was dat wel het grootste ongeluk voor Tschjimpie zelf. Want
aristocraat-zijn, hoe benijdenswaard ook, brengt toch zekere, zeer groote nadeelen.
Het ‘Noblesse Oblige’ is daarvan het bittere motto. Noblesse oblige kun je vertalen
met: het Geboeide Verhevene. Het trotsche bewustzijn van te zijn geboren als hooger
en waardevoller schepsel is gekluisterd aan de noodzaak dit bewustzijn niet alleen
in het eigen leven te moeten rechtvaardigen, maar ook als gerechtvaardigd en
onaantastbaar erfdeel over te dragen op het nageslacht. En wien, ondanks zijn verfijnde
afstamming, dit bewustzijn mocht ontbreken, die voelt zich des te klemmender door
deze noodzaak bedreigd, begrensd en overheerscht: de verwachting die gesteld is
aan zijn excellentheid: de vervulling van het Noblesse Oblige.
Zoo was het ook met Tschjimpie. Want Tschjimpie had een langen en rechten
stamboom, die hem daardoor bijzonder waardevol maakte. Als hij een Ahnengalerie
had kunnen bezitten, dan zouden daarin zeker vijfentwintig portretten zijn geweest
van amberkleurig-krulharige voorvaderen, allemaal met hetzelfde afgeplatte hoofd,
omgeven door een aureool van goudkleurige manen, allemaal met hetzelfde
rondbollende lage voorhoofd en de deuk boven het nijdig en hautain opgetrokken
zwarte neusje, allemaal met dezelfde ronde, zwarte, stekende oogjes en dezelfde
voorname norschheid door een aristocratisch-zwakke spijsvertering; vijfentwintig
rosbruine Japansche pinchers van onvertroebeld bloed en onbesmette afkomst. Maar
natuurlijk bezat hij geen Ahnengalerie, hij bezat alleen zijn betrouwbaren stamboom,
zijn voorgeschreven uiterlijke ras-kenteekenen en de kwitantie van zijn koopprijs.
En dat was genoeg. Dat had evenveel beteekenis als een intact familiewapen,
onfeilbaar gepolijste handen en een onbezwaard familiefortuin. Het had ook evenveel
macht om als noodlotsfactor in het leven te werken.
Als je de kamer binnenkwam en Tschjimpie, doezelend op den divan, hief even
zijn glanzend gesoigneerd kopje op om je met zijn stekende oogjes een seconde te
taxeeren en je daarna te begroeten met een neutrale, conventioneele schorre kef, dan
wist je voorgoed: Tschjimpie is een van de zéér uitverkorenen. Tschjimpie's bloed
is vijfentwintig geslachten lang geregistreerd en gecontroleerd, de hartstochten van
vijfentwintig Tschjimpie-generaties zijn steeds bewaakt en geleid in de
voorgeschreven banen van

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

120
het noblesse oblige, zijn spijsvertering is vijfentwintig voorvaderen lang ingesteld
geweest op dure dieetjes, vijfentwintig afstammingen lang zijn z'n pooten en zijn
staart, de deuk boven zijn neus en de afplatting van zijn achterhoofd opgemeten en
juist bevonden, vijfentwintig geslachten lang hebben alle Tschjimpie's dezelfde
gemberkleurige blondheid bezeten en dus.... behoort Tschjimpie tot een zeer
vooraanstand ras en als hij niet meer in staat is om je anders dan met ten hoogste
duldende wellevendheid te ontvangen, dan moet je weten, dat je ook niet meer
verwachten kon.
Eigenlijk paste Tschjimpie's naam niet erg bij hem. Als je dien naam hoorde:
Tschjimpie.... dan zou je eerder kunnen denken aan een keurig gefrackten, eleganten,
een beetje gedegeneerden adellijken dandy uit het mondaine grootstadsche
nachtleven.... en dat was Tschjimpie ondanks deze modernweeken naam heelemaal
niet. Wat Tschjimpie ook was, hij was waardig. Een waardig en aanvaardend
slachtoffer van zijn geboorte. Je zag het hem direct aan, dat hij had afgerekend met
het feit, dat hij geen gewoon sterveling was, dat hij nooit aan de jeugdgeneugten van
andere, gewone honden had mogen meedoen; dat hij nooit alleen op straat had mogen
rennen, nooit door vuil had mogen rollen, nooit door plassen had mogen baggeren;
dat hij nooit een bot of een eindje worst naar binnen had geschrokt, nooit een vettig
papiertje, dat een slagersjongen verloren had, mocht aflikken; hij had nooit mogen
vechten of achter katten aanjagen en nooit.... nóóit naar willekeurige meisjes mogen
kijken. Hij was geboren met een stamboom en het gewicht van een dure kwitantie,
hij had de onloochenbare kenmerken van zijn afkomst en daarom moest hij die tol
inbrengen, daarom werd zijn jeugd glansloos, vreugdeloos en vol belemmerende
noodzakelijkheden. De wijde, heerlijke wereld, die hij alleen maar instinctief
vermoedde, verschrompelde volgens traditie tot een luxueuse kamer, waar alles zacht
en lekker was: het gewatteerde slaapmandje, de afgewogen dieetjes op het speciale
bakje, het weeke tapijt en het donzige, geborduurde Japansche kussen op den divan.
Het is waar: jeugd en avontuur was daar niet. Maar wat had hij ook met jeugd en
avontuur te maken? Die zijn er alleen voor fortuinzoekers en mislukkelingen en
misschien voor het gewone plebs. Hij had andere plichten: gezond te blijven en zich
te ontzien, om straks te zorgen, dat de zoo zorgvuldig gekweekte stamboom een
nieuwe loot zou krijgen om zich in voort te zetten. Dat was zijn eenige, maar heilige
plicht, de eenige rechtvaardiging van zijn bestaan. Daarvoor leefde hij. Of beter
gezegd: werd hij gedwongen te leven. Daarvoor werd hij verwend en vertroeteld,
bewaakt en opgevoed. En daar de omstandigheden sterker waren dan hij, accepteerde
hij de weelden van dit bestaan met een soort humeurige knorrigheid, waarmee hij
zich wreekte voor wat er aan zijn diepste, innerlijkste natuur werd verminkt.
Tschjimpie was koel, beheerscht en onverschillig. Hij was nooit uitbundig of
uitgelaten, nooit warm of hartelijk, nooit werkelijk vroolijk. Het was of
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hij altijd het gewicht van zijn stamboom en kwitantie met zich meedroeg en daardoor
geen aandacht meer kon hebben voor het leven om hem heen.
Misschien ook, dat dit leven hem de keel uit hing. Er was bepaald een soort ‘spleen’
in Tschjimpie, een bleekzuchtige, verbloedende traagheid en apathie. Dikwijls stapte
hij met een korte knor uit zijn gewatteerd mandje, snuffelde even met geblaseerde
onlust boven zijn etensbakje, trippelde wat verveeld rond over het dikke tapijt,
waarvan hij elke kleur en elk hoekje kende, om dan tenslotte tot de slotsom gekomen,
dat de wereld toch geen andere genoegens kon bieden dan luxe, zich uit te strekken
op het duurste, zachtste divankussen, eens goed te gapen en zich uit te rekken en dan
weer verder te doezelen.
Het was geen wonder, dat in dit leven alle gevoelens in Tschjimpie
verschrompelden, dat zijn verrudimentariseerde instincten een ondoordringbare nevel
van eentonigheid om hem heen trokken. Binnen die nevel, in de veilige omheining
van zijn kamerwereldje vergleden zijn dagen té gemakkelijk en van de groote wereld
daarbuiten zag hij alleen maar enkele en heel onvolkomen brokstukken.
Waarschijnlijk.... nee, heel zeker, had Tschjimpie in het begin wel behoefte gehad
aan vriendschap. Aan échte, onbaatzuchtige ....of, laten we zeggen, normaal-natuurlijk
baatzuchtige vriendschap: aan vriendschap óm de vriendschap, aan liefde óm de
liefde. Niet: aanbidding om zijn waarde. Iets méér dan de streeling van een zachte
en gesoigneerde menschenhand, die hem opnam en klontjes voerde. Zoo'n vrouwelijke
mensch, die immers toch altijd een wezen bleef uit een verre, onbenaderbare wereld.
Waarschijnlijk had Tschjimpie zijn eigen wereld wel graag leeren kennen. Maar hoe
zou hij die leeren kennen? Hij ging nooit zonder bewaking naar buiten. In de
beschermende buiging van een vrouwenarm werd hij meegenomen en voorzichtig
op straat neergezet. Dan stond hij daar een oogenblik: een amberkleurige haarbundel.
Even later trippelde hij dan achter de Vrouw aan, gehoorzaam en geknecht door het
leeren riempje, dat hem altijd met haar bleef verbinden. Het gebeurde dan wel eens,
dat er een hond kwam, die hem even besnuffelde en die hij even besnuffelde. Een
korte, haastige aanraking met de maatschappij... een vluchtige groet, twee, drie
woorden...
‘Kom Tschjimpie.... foei, wat doe je?!!’
En gedisciplineerd, - of misschien alleen maar gedwongen door het leeren riempje
en de onverbiddelijkheid van de Vrouw, die de honderd paragrafen van zijn
verplichtingen en onthoudingen streng doorvoerde, - trippelde hij mee, gelaten afstand
doend, van wat het zijne niet mocht zijn. Als eenige recompensatie snoof hij dan nog
wel even verstolen aan een paal of aan een bank of aan een boom: vervliegende
aromen van het zalige leven, dat vol zonneschijn en vreugden om hem heen lag.
Voor het grijpen lag. Maar hij kon het niet grijpen. Hij mocht het niet grijpen. Het
groote, algemeene, ge-
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zonde leven was niet voor hem. Voor hem was er het speciale leven, het gewatteerde,
voorbeschikte, omlijste leven van plicht aan de traditie, van de gebondenheid van
het Verhevene. Hij had een verheven stand op te houden. Hij mocht geen
ongecensureerde vriendschappen sluiten. Hij mocht in zijn eigen wereld geen
willekeurige vrouwen kennen. Hij moest alle verlangens, alle begeerten zooveel
mogelijk leeren beheerschen, tot het moment, dat de plicht dit verlangen en deze
begeerte als noodzakelijkheid en offer zou eischen. Hij hoorde niet tot de massa, die
zich in het duister van haar menigvuldigheid vermeerdert. Hij had een stamboom
voort te planten en van dat gebeuren moest rekenschap worden afgelegd; het moest
worden ingeschreven op de lange lijst van vijfentwintig voorouders, die allen deze
traditie volbracht hadden. Een lange lijn van vijfentwintig geslachten was zijn
glorierijk Verleden, waarin nooit het onconventioneele individualisme zich had
uitgeleefd, maar waar altijd de geschoolde discipline en het traditioneele offer hadden
hoogtij gevierd en het schepsel overwonnen.
En zoo verkwijnde allengs in Tschjimpie het schuchtere verlangen, dat, door het
pantser van conventie en baatzucht heen, toch af en toe was opgekiemd. Het verbleekte
onder de voortdurende belemmeringen. Het hoopte zich op en zocht een anderen
uitweg en toen werd Tschjimpie humeurig en melancholiek, apathisch en
misanthropisch. Hij werd veel te vroeg geposeerd voor zijn leeftijd. Hij nam het
gemak en de weelde en waarschijnlijk haatte hij alle schepsels uit zijn omgeving.
De eenige zelfstandige afwisseling in zijn leven was in het raamkozijn staan en
met zijn vochtig neusje tegen de ruit gedrukt, op straat staren. Tijden lang kon hij
daar staan turen naar het leven daar buiten, dat leven, dat hij hier uit zijn veilige
vensterbank bekeek en waaraan hij geen aandeel kon hebben en misschien niet eens
meer aandeel wenschte te hebben. Hij was verwend en verweekelijkt in zijn
gemakkelijk wereldje zonder ontroeringen en hij had zich teruggetrokken in zijn wat
vadsige, egoïstische eenzaamheid.
Op straat waren andere honden. Vreemde honden. Gewone honden uit het gewone
leven, geboren uit de vermenging van allerlei onbewaakte en ongeregistreerde
hartstochten, opgegroeid in de rauwe werkelijkheid, zonder zorg, zonder speciale
opvoeding, zonder verfijning, zonder afkomst.... Gewone burgerlijke en plebeïsche
honden. Een taks zonder kromme pooten. Een foxterrier zonder afgeknotte staart en
met te weinig vlekken op zijn witte vel. Een dobberman met ongeknipte ooren. Een
setter met een buldoggenhoofd, een soort hazewind op o-beenen....
Met rustige, koele observatie volgde Tschjimpie het doen en laten van deze honden:
hun ongemanierd heen en weer gevlieg, hun onwaardig gestoei, hun hongerig
gesnuffel langs den trottoirrand. Hij zag, hoe de taks en de setter met het waterhoofd
op elkaar aanvlogen, tegen elkaar oprenden,
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met de voorpooten tegen elkaar op gingen staan, elkaar in de nek en in de hals hapten
en beten, hoe ze op en over elkaar heen rolden, blaffend, knorrend, grommend.... op
hun rug lagen ze, met spartelende pooten omhoog, bliksemsnel weer overeind veerend,
in elkaar gedoken, klaar voor aanval of verweer, iedere spier in hun lijf gespannen,
trillende waakzaamheid in hun heele wezen.... een oogenblik stilte, hijgend afwachten,
dan weer attaque.. Hap! een knauw hier! Knauw! een beet daar! .... Gnékk!! gilde
de taks bij een al niet meer vriendschappelijk aankomende mep. Hoef! zei de setter
met zijn buldoggenstem....
Doodstil staat Tschjimpie daar, bewegingloos, haast verstard. Gebeurt er toch iets,
heel diep in zijn hondenziel? Gloeit er toch iets binnen in hem? En wat is dat?
Ingeboren haat tegen deze losloopende hondenmenigte? Een geheime nijd om hun
vrijheid en vreugde, om hun ongebondenheid? Of een verlangen, dat ergens uit
verborgenste, zelf-ongeweten bronnen opborrelt? Er rommelt een grom door hem
heen, achter zijn opelkaar gebeten tanden.... grgrgrgrrr.... Er siddert even een beving
door zijn pezen.
‘Stil, Tschjimpie! Wat zijn dat voor manieren?!’
Tschjimpie beweegt niet, maar binnen in hem verstilt alle geluid. Ook op straat,
bij de honden, is een plotselinge verstarring, een vreemde aandacht. En Tschjimpie
ziet een ander hondje in de straat verschijnen. Hij heeft haar meer gezien. Ze loopt
dikwijls op straat en altijd trekt ze de aandacht van de anderen. Waarom eigenlijk?
Een hondje zonder naam, zonder soort, zonder karakter. Een schepsel, waaraan met
geen knippen of knotten meer fatsoen te scheppen is, waaraan alles te groot of te
klein is, in ieder geval zonder rás is en toch.... het is vreemd.... toch is er iets aardigs
aan dat hondje, vindt Tschjimpie, voor het eerst met een wederopglimmende
sympathie voor de wereld. Er is een aantrekkelijkheid in dat hondje.... donkerbruin
is het, met witte vlekken en al is haar staart onbehouwen, er is toch een sierlijke krul
in en ze heeft weemoedige, aanhalige bruine oogen, waarin, naast een eindelooze
treurigheid de herinnering aan en de aanvaarding van alle hondengeslachten ter
wereld ligt.... Nu staat ze in de kring van andere honden.... een wijfje tusschen de
mannetjes. En elk herkent zijn eigen beeld en zijn eigen leven in haar oogen en voelt,
dat zij de bevrediging van zijn eerste begeerten in zich draagt ....En dat maakt hen
stiller, wat minder ruw, ze besnuffelen haar liefkoozend, ze maken haar het hof....
En het bruine, witgevlekte hondje laat zich een beetje bewierooken.... Ze lokt het uit
en dan wijst ze het af, ze coquetteert. En ze coquetteert met een zekerheid, als
waarmee een prinses audientie houdt. Belachelijk is dat eigenlijk. Want ze is zoo
vreeselijk leelijk. Wat een pooten, met al die knobbels bij de elleboogen; wat een
ooren! die lange flappen, half over haar oogen heen! Wat een huid! dat glanslooze,
stroeve haar en op haar rug zelfs een schurftplek! Foei!! Alleen haar oogen.... Haar
oogen zijn mooi. Of....
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mooi?!! Misschien alleen maar teeder en zoo zacht door al te veel ondervinding,
door het weten van alles wat is en moet zijn in het bestaan van een levend schepsel:
ongevraagd geboren worden, lijden en weer sterven.... Alles buiten de eigen wil om
en met als eenige medicijn: aanvaarding. Beter weet zij dat, dan de ruwe mannen
om haar heen, voor wie ze wel de hoogste, maar toch ook altijd weer de kortste
bevrediging is; die niets weten van een drang, die heel langzaam groeit en zich
voltrekt, die heel lang te sluimeren ligt en dan ontwaken moet en zich geven om te
ontvangen en uit dit ontvangen onherroepelijk weer te geven: nieuw ongevraagd
leven en voedsel uit het eigen lijf, tegen alle bangheid voor pijn en smarten in, over
alle zelfbehoud heen, buiten alle herinnering en besef om....
Alle kameraadschap tusschen de honden is plotseling verslonken, alle onwaardige
speelschheid is gedoofd. Er is een strakke spanning in hen.... net als in Tschjimpie.
En plotseling eenzaam zijn ze.... één wezeneenheid op zichzelf.... net als Tschjimpie....
Als concurrenten, als doodsvijanden staan ze daar om het bruine wijfje heen, dat nu
tusschen hen in zit. Pal en stijf op straat zit, vol koppig en wanhopig laatst verzet.
Onmogelijk onberoerd en fier zit ze daar, temidden van de gloeiende vlammen, die
ze gewekt heeft en het is, of ze zich niets aantrekt van wat er om haar en voor haar
gebeurt: ooren leggen zich in de nek en wit flitst rondom donkere oogappels en in
zwart omrande bekken glimmen witte, scherpe tanden.... Gekreun en gejank inplaats
van geblaf. Niets meer van weerbare manlijkheid. Stumperige bedelaars, die fleemen
om een gunst. Onbehouwen roovers, die genadeloos nemen willen. Hun spieren
beven, uit hun hijgende bek hangt hun tong, slijmerig en lichtrood.... Dan gegrom....
onderaardsch.... waarschuwend.... een vulkaan, die gaat losbarsten.... Haren gaan
overeind staan, met dwaas stijve pooten stappen ze langs elkaar, loerend, hatend....
Knauw!! Hauoeoe!!! De taks mankt jammerend weg; daar staat de hazewind op zijn
hoepelpooten neus aan neus met de reuzenkop van den setter, de terrier rent achter
den mankenden taks aan om hem voorgoed uit de kampring te verjagen, de dobberman
loert grommend naar de beide anderen....
En Tschjimpie staat doodstil voor het raam. Hij zegt niets meer. Hij kijkt alleen....
en hij ziet alleen maar het bruine wijfje, zijn blikken hangen gebannen aan de
zacht-vrouwelijke, alles begrijpende, alles wetende en vergevende, smeltende oogen,
die spreken van onontkoombaar noodlot.... In die blikken ziet hij dan zijn eigen leven
en noodlot.... en hij voelt.... in dit wijfje.... hij móet het voelen, dat haar tijd nabij is
voor het onherroepelijke....
***
Ook voor Tschjimpie komt het onherroepelijke. Er is een vrouw voor hem gezocht
en gevonden. Een echte lady met een even lange, even ongeschonden
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stamboom. Een snoezig klein ladietje. Een amberkleurig pinchertje met een blauwe
zijden strik om.
‘Kijk's Tschjimpie.... een bruidje voor je.... een vrouwtje voor je!’
Voor Tschjimpie's neus draait en coquetteert een nuffig dametje. Ze doet een beetje
hysterisch. Ze is nog erg maagdelijk, maar van hoeveel verboden dingen heeft ze al
gedroomd?! .... Daarvan is ze een beetje hysterisch en aanstellerig geworden. Ze
trippelt over het tapijt, snuffelt aan Tschjimpie's mandje, snuffelt aan het etensbakje....
ja, ze is tevreden, zelfde standing, zelfde welvaart, geen mesalliance.... en die
Tschjimpie.... ja, dat is een mooi mannetje.... een keurig gesoigneerd, knap mannetje....
en een gentleman, rustig, bedaard en bescheiden.... Maar misschien een beetje té
bescheiden? Hij zal toch niet.... koel zijn? Hij zal toch niet.... al te strenge principes
hebben? Ladietje heeft al zoo vreeselijk genoeg van principes.... En ze komt op
Tschjimpie toe, die onverschillig midden in de kamer zit. Ze kwispelt een beetje,
draait een beetje, maakt avances, snuffelt even in Tschjimpie's nekje. Tschjimpie
zegt niets, doet niets. Hij vindt het een beetje raar, een beetje belachelijk om zoo
aangehaald te worden. Het beleedigt zijn manlijke eigenwaarde een beetje en het
neemt de sport weg uit het geval.
‘Nou Tschjimpie.... wat is dat nou? Zijn dat nou manieren?’
Tschjimpie weet heel goed, dat hij iets verkeerd doet.... O, hij kent die bestraffende
stem zoo goed, de stem van de grens, van de conventie, van de plicht, van het
verbod.... Hij kijkt eens naar dat mal voor hem heen en weer draaiende vrouwtje, dat
zich zoo ontactvol opdringt. Wat zou er dit voor een zijn? Er flitst een herinnering
door hem heen.... dat straathondje.... dat wijfje van de straat.... waar hij van voelde....
over dien heelen afstand voelde, over de anderen heen, door de ruit heen, in de stilte
van hun kijken naar elkaar, dat ze in hem zag, wat hij in haar zag.... dat ze hèm koos
boven alle anderen.... En Tschjimpie doet een stapje dichter bij dit vrouwtje, dat zijn
wettelijke vrouw moet worden, trekt zijn hautain neusje een beetje op, beruikt
Ladietje. Nu zou Ladietje stil moeten staan, rustig afwachten, tot de gloed begint te
smeulen.... zich aan laten halen, eventjes coquetteeren, weer terug trekken....
aanmoedigen en weer afstooten.... lokken en weer weigeren.... Maar ach, Ladietje is
wel vrouw van de wereld, maar niet van het leven. Ze kan keurig een pootje geven
en zoo gracieus ronddribbelen op haar kleine voetjes. En ze draagt haar blauwe strik
met zooveel smaak en ze heeft porceleinige maniertjes, maar wat heeft Ladietje
binnen de veilige beschutting van haar vierwanden-kamertje eigenlijk geleerd van
de werkelijkheid? Niets.... Vol zorg en verpleging is ze opgevoed voor die eene
groote plicht: het Verleden een stap verder te dragen, een deftigen en duren stamboom
aan een nieuwen knop te helpen.... Daarvoor is ze behoed en bewaakt. Daarom weet
ze van al het andere niets. En van de
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mannen weet ze ook niets. Ze heeft tot nu toe nooit iets van hen mogen weten, hen
niet mogen zien, niet met hen mogen spreken.... geen flirt, geen liefkoozing....
sneeuwwit maagdelijk en onschuldig en tragisch dom komt ze voor de groote taak:
een erfgenaam te leveren. Als de natuur haar roept voor de wet van geven en
ontvangen, dan wordt ze bruidje, dan moet ze inééns den grooten sprong wagen van
de kloostercel naar het huwelijksbed.... en al heeft ze nooit een man gezien, dan moet
ze toch nu maar ineens den man begrijpen en kennen. En dat maakt haar zoo
nerveus.... En Tschjimpie.... nu mag Tschjimpie.... nu móet Tschjimpie zijn plicht
aan het nageslacht volvoeren.... nu komt Tschjimpie's bruiloft, nu wordt het
zenuwachtige, een beetje hysterische, onwetende Ladietje voor zijn neus gezet.
Alsjeblieft!
‘Maar Tschjimpie.... schaam je je niet? Ben jij nu een man? Of ben je een monnik
geworden?! Zeg?!’
Ach, wat weet Tschjimpie er van, wat hij geworden is onder deze opvoeding? Een
aristocraat. Ja. Een vervelende, zure gentleman, die blijkbaar niet eens genoeg
gentleman is om zijn diepste natuur geweld aan te doen. Want dat zou hij zich aan
moeten doen: geweld! Wat moet hij met dit malle wicht, dat zoo onbeschaamd en
ontactisch coquetteert? Hij voelt niets voor haar.... ze dempt alle gevoel in hem. Een
lady? Is dit een lady, deze vrouw die zich erger gedraagt dan een straatmeid? Weet
ze dan niets van de mannen af? Kan ze dan niet écht wijfje zijn.... niet alleen maar
bruid.... zooals.... nee, dat is toch ál te dwaas.... zoo'n straathond te willen vergelijken
bij dit mooie, reine bruidje.... Maar hij kan het niet helpen, hij wordt kriegel van haar
hysterisch gedoe, hij walgt van haar. En Ladietje voelt dat natuurlijk en wordt nog
nerveuzer en doet nog meer haar best.... vooral nú.... nu eindelijk het leven voor haar
open gaat.... nu eindelijk de vrijheid gekomen is.... liefkoozing verlangt ze na al de
tucht.... wild worden, wil ze.... eenmaal onbeheerscht zijn.... geen lady zijn.... maar
vrouw zijn.... en nu doet die man zoo onbenullig, alsof h i j de maagd moet spelen....
En Ladietje vergeet al haar ladylikeheid.... Haar bloed wordt te warm, ze springt
tegen Tschjimpie op, ze legt haar voorpootjes op zijn schouders.... speelsch hijgt
haar rood tongetje uit haar bekje met de scherpe, ivoorwitte tandjes.... een mooi
bekje, een mooi vrouwtje.... Dat ziet Tschjimpie dan toch ook. Hij is toch nog man....
toch nog niet heelemaal blind of.... verzuurd? Alleen.... hij kan het niet helpen....
charme mist Ladietje.... de charme van de terughouding, van het mysterie, van alle
echt vrouwelijke complexen.... Ladietje heeft geen sex-appeal, heeft alleen maar het
botte, onverhulde verlangen.... Tschjimpie geeft haar een duw, half uit ergernis, half
uit speelschheid, die toch in hem ontwaakt. Ladietje is achterover gevallen en blijft
zoo liggen, haar graaiende pootjes naar hem toe, een beetje heen en weer schuivend
ligt ze daar, ze
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kan niet stil blijven. Waarom kan ze niet afwachten? Weet ze niet, dat altijd de vrouw
moet afwachten.... aanstoken en dan afwachten? Tschjimpie besnuffelt haar en nu
kan ze zich niet meer beheerschen. Ze springt tegen hem op en tegen hem aan, hijgend
en knorrend, zich wendend en keerend, hem bedelvend onder een te grooten stortvloed
van liefkoozing.... ze vergeet, dat zij het vrouwtje is, de passieve, ze toont hem, dat
ze wel weet, hoe een bruidsnacht eigenlijk is.... en ze likt hem op zijn zwart,
dedaigneus neusje en hapt naar hem.... hap.... snap.... knauw!! Haar stemmetje wordt
heelemaal hoog, ....straks krijgt ze nog een hysterische toeval....!
Ze zijn alleen in de kamer.... Midden op het tapijt zit Tschjimpie; onverschillig,
koel, gereserveerd zit hij daar met wat gehinderde gêne....
Opeens....
Wat gebeurt er op straat?!
Als onttooverd schiet Tschjimpie uit zijn strakheid los en vliegt naar het raam.
Op straat holt de kleine, bruine hond en achter haar aan, jankend, huilend,
jammerend, een lange sliert honden. Als een magneet trekt zij ze aan. Uit alle hoeken,
uit alle gaten stuiven ze te voorschijn, met wild huilende stemmen. Waar komen ze
allemaal vandaan? Mijn God.... De taks met zijn leelijke, rechte pooten en de terrier
met zijn idiote onafgehakte staart en de dobberman met zijn onwijze onverminkte
ooren en de setter met zijn topzwaren kop en.... en al de andere honden, die hij nooit
gezien heeft en die niemand ooit gezien heeft, uit alle deelen van de wereld stormen
ze aan; met een electrischen schok is een draadloos bericht door hun zenuwen
gevlogen.... en nu rennen ze daar, zeven toonladders door elkaar jankend.... Awoeii,
oewaaii, jahooii, joejoeii!
Als een gek bonst Tschjimpie tegen de ruit op. Alle sloten zijn gesprongen, alle
banden zijn geknapt.... alle geboden, alle wetten, alle plichten spatten uiteen! Er is
maar één stem. De stem van de werkelijkheid! .... Met een doordringende kef plonst
Tschjimpie omlaag.... Er staat een deur open. Hoe is dat mogelijk? Is er eenmaal
gerechtigheid? Of is het de ironie van de zonde? Tschjimpie vliegt naar buiten, hij
buitelt bijna over zijn kop van haast, zijn schor stemmetje schreeuwt door de straat.
Alle manlijkheid is in hem ontwaakt.... hij weet zich de meerdere van al die
plebejers.... weet zich de uitverkorene.... weet, dat alleen hij weet en begrijpt, wat
dat vrouwtje weet en begrijpt.... Dat vrouwtje, dat zij allen bedreigen.... Alsof het
vrouwtje hem komen voelt, staat ze stil. En dan.... als een paar gelieven, die heel
lang gescheiden werden, vliegen ze elkaar aan en vergoeden elkaar alles, wat de
wereld hun onthouden heeft.... Een volmaakt begrijpen, een volmaakte harmonie,
een zegevierende voltrekking van wat altijd geweest is en altijd zijn zal.... Tschjimpie
vervult een dubbele opdracht.... Hij onttrekt haar aan de anderen en verdedigt dit
recht.... Om
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hem heen woeden de andere blaffende, jankende honden.... de razende vijanden....
het plebs, de menigte, die hem aanvalt.... verbonden opeens weer in den band van
de verliezenden tegenover den eene, uitverkorene, hoogere, zegevierende.... Hauw,
hoow, gnraff!! In zijn zacht lijfje scheuren de wilde tanden.... Hij kermt en blaft en
verdedigt zich blind en dapper... als een edelman, als een ridder, strijdt hij met de
volharding en den moed van geslachtenoude discipline. Tot eindelijk de hulptroep
komt opdagen.
‘Tschjimpie.... Tschjimpie!!’
De zachte vrouwenhand, die hem opneemt. De stem, die nu bijna huilt en tòch
nog verwijt:
‘Tschjimpie.... m'n Tschjimpie.... wat hebben ze je gedaan! Maar wat heb jij dan
ook gedaan....!’
Een hap uit zijn oor, drie bloedende wonden op zijn rug, zijn staart gekneusd, zijn
poot half kapot; op straat vlokken overal gouden krullen.... Hij kreunt zachtjes....
‘Tschjimpie.... zoet maar.... de vrouw zal wel....’
En dan wordt Tschjimpie verbonden. Vier verbanden. Hij kan haast niet meer
loopen. Zijn poot zwelt met de minuut. Uit zijn eene oog lekt een lange, tranende
bloeddrop....
Stil en in elkaar gedoken, maar met een zonderlinge, heerlijke vrede in zijn ziel,
zit hij voor het raam.... De straat is leeg. Is stil.
In de stilte klinkt de stem. Er is alleen maar aanklacht nu. De grootste, de
vreeselijkste aanklacht, verwrongen tot wanhoop:
‘Met een strááthond, Tschjimpie.... met een gemeene, smerige, schurftige
strááthond!!’
Tschjimpie zegt niets. Wat zou hij ook kúnnen zeggen? Hij is voor het eerst in
zijn leven man geweest. Voor het eerst ridder geweest, held.... Hij trekt een gezicht,
alsof hij denkt: - dat heb ik tenminste gehad.... en dat nageslacht van me.... dat komt
nog best terecht!Die middag is Ladietje weer afgehaald en naar huis gebracht. Met haar mooie strik
om is ze verdwenen.
Geen mesalliance....
Alleen maar een blauwtje....
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De armen
door M. Mok
De armen zijn schuldig voor God,
want zij willen zich vergelijken
met de hartelooze rijken,
dien zij benijden hun lot.
De armen zijn schuldig voor God,
want zij zwoeren bij het genot
en namen niet op zich de zoete pijn
van arm te zijn.
De armen zijn verdwaald
van de schoone wegen,
waarop de genade daalt.
Zij loopen te pletter tegen
den blinden muur van weelde,
omdat zij het ontberen
niet konden eeren.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

130

Straatmuziek
door P. Hoogenboom
Ze stonden in den bleeken morgen
En bliezen een versleten wijs,
Die klaagde om hun eigen zorgen.
Vijf muzikanten, klein en grijs.
De hooge klarinet ging klagen
Als een getrapte slagershond,
En lachende, in gouden vlagen,
Zwierven de blaren naar den grond.
‘Ich weisz nicht, was soll es bedeuten
Dasz ich so traurig bin,’
Achter enkele donkere ruiten
Was een ernstig gezicht te zien.
‘Ich weisz nicht, was soll es bedeuten,’
Dat liedje is al oud,
Dat klinkt zoo achter ruiten
Weemoedig en vertrouwd.
En buiten glanst bleekjes de herfstzon
Door het klagelijk geluid,
En het schamel liedje, dat pas begon
Dooft langzaam uit. Vijf kleine, grijze muzikanten
Heb ik vanmorgen gezien.
‘Ein Märchen aus alten Zeiten
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.’
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Kroniek
Boekbespreking
C.J. Kelk, Baccarat, Amsterdam, De Spieghel, 1934.
Een aardig boek, met verscheiden zéér bekoorlijke bladzijden, mild, optimistisch,
innemend, en met iets van het porceleinig arcadische der 18e-eeuwsche kunst.
Amusementslitteratuur van de allerbeste soort - maar die m.i. tot nog toe door het
recenseerende Nederland wel wat al te hoog in de lucht gestoken is. Ik geloof dat
van Kelk nog véél goeds te verwachten valt, maar dan toch eigenlijk alleen als hij
zich verdiepen en verbreeden kan, want déze toon, die ons zou willen wijsmaken dat
‘tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes’ zou ons te spoedig tegenstaan.
De lezer weet zeker al, uit de vele hooggestemde krantenartikeltjes, wat in dit boek
wordt uitgebeeld. Het is het losse, z.g. vroolijke leventje van eenige keizerlijke en
koninklijke prinsen in het Parijs van omstreeks 1865. De heeren vervelen zich op
recepties, spelen baccarat, winnen of verliezen groote sommen, en amuseeren zich
met hun vriendinnetjes. Er is er één bij, Willem, die het wat ernstiger meent met zijn
Charlotte en zich werkelijk heel erg schaamt als hij haar - in een uur van toegeven
aan zijn verwende zinnen - bedriegt met haar eigen dienstmeid, een schoone, nog
een graadje arcadischer dan Charlotte zelf. Maar het komt toch weer in orde tusschen
de werkelijke gelieven, de idylle wordt voortgezet.... Tusschen deze historie door
ziet men de figuren der overige jonge vorsten en hun lakei-achtige hofdignitarissen
- de heer Den Doelen is wel een heel amusant type, een tikje caricaturig misschien,
maar dat mocht wel.
Men heeft ons dit verhaal ook als blij en vroolijk aangeprezen, maar dat lijkt me
toch een beetje oppervlakkig. De schrijver houdt er blijkbaar van zijn onmiddellijke
omgeving en deze drukkende tijden te ontvluchten in een fantastisch rijk van idylle
en arcadisch geneugt, maar hij doet het, dunkt me, uit een ziel vol weemoed en
verlangen naar iets beters dan de door ellende gepijnigde, cynisch-materialistische
wereld, waarin wij allen moeten leven. Het zou mij niet verwonderen, als hij zelf
niet heelemaal gelooft aan de historische juistheid van zijn verhaal - waarvan hij ook
ons niet overtuigen kan - maar, rookend een smakelijke pijp, zich genoeglijk en
gezapig verliest in zoete en opmonterende droomerijen. Welnu, daarin volgen wij
hem maar al te gaarne. Mits het niet te lang dure. En dat doet het ook niet - tot nog
toe!
H.R.

J.C. Soewarno-Van der Kaaden (Frank Imm. van Steenen), De Oogen
van Roosje Radena, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1934.
Herinneren sommige van de Elsevier-lezers zich den vorigen roman van
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deze begaafde schrijfster nog, ‘'n Decennium’, verschenen in dit tijdschrift in....
1915? Sindsdien zag men hier en daar alleen een kort verhaal van haar. En nu dan
deze fantasie betreffende een ouden, zeer plechtigen en gewichtigen professor in de
medicijnen, lang geleden gestorven, maar toch nog prompt herkenbaar voor wie zich
zijn markante figuur bewegend en sprekend te binnen brengen kunnen.
Deze groote man, de ‘beroemdste clinicus van Europa’, heeft in zijn jonge jaren
amoureus verkeerd met een beeldmooi jodinnetje - maar heeft haar laten loopen om
zich te kunnen verbinden met de dochter van zijn leermeester en om zelf op deze
wijze de zoo zeer gewenschte carrière te maken. Welnu, vele, vele jaren later herkent
hij op een zijner ziekenzalen de oogen van zijn Rosa in die van haar kleindochtertje.
En deze herkenning is voldoende om zijn geheele gewoonteleven te veranderen, hem
te doen inzien hoezeer hij tot nog toe voor den schijn heeft geleefd, hoe het schoonste
en heerlijkste hem, den rijken en beroemden, is ontsnapt. O, maar hij zal nog goed
maken wat goed te maken valt! Hij zal het vierjarige Roosje redden - ofschoon hijzelf,
in zijn wetenschappelijke geschriften, haar ziekte ongeneeslijk heeft verklaard - hij
wil die oogen nu nooit meer kwijt! En hij, de alweter, de ongenaakbare, zoekt, denkt,
werkt, lijdt, komt er toe zich te vernederen voor zijn vroeger geminachte collega's.
Vergeefs! Het kind sterft. En ook zijn eigen leven, in plaats van eindelijk op te bloeien,
gaat hopeloos verwelkt te gronde.
Men ziet: een pleidooi, het honderdduizendste, voor echte, zuivere liefde als het
schoonste dat ons gegeven kan worden, een waarschuwing, een aansporing, die
schoonheid toch vast te houden, haar nimmer op te offeren voor geld en eer, voor
wat dan ook! Het honderdduizendste pleidooi - toch weer ontroerend, omdat het goed
en met echten drang en overtuiging geschreven werd, met geest en levendigheid ook
en talent van typeering. Mevrouw Soewarno (nog mejuffrouw van der Kaaden toen
zij haar D e c e n n i u m schreef) is er door haar lange.... bijna-zwijgen niet op achteruit
gegaan, integendeel. Zij is vlugger, vlotter, maar niet ondieper geworden, zij heeft
de hoofdzaken in wereld en leven beter leeren onderscheiden; haar roman is boeiend
en de moeite waard, zij het dan dat men zich, zuiver litterair gesproken, wel veel
grooter prestaties denken kan. Als mevrouw Soewarno dan nu weer door wil gaan
met schrijven, zal zij goed doen haar taal en stijl eens geducht onder handen te nemen.
Al op de eerste pagina van haar boek leest men dezen volzin, waarvan bijna ieder
woord bedenkelijk, zéér bedenkelijk is, onjuist of ondoordacht: ‘In de propvolle zaal
heerschte de opgewonden, verwachtingsvolle drukte als voor een veelbesproken
première’. Er is veel van dit soort moois - ofschoon de vaart van het verhaal verderop
stellig zuiverend en bijna reddend werkt.
H.R.
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Marie Schmitz, Als een bloem in den Wind, Amsterdam,
Wereld-Bibliotheek.
't Is met dit boek een vreemd geval. Een boek dat vloeit als een stroom, aldoor in
denzelfden toon, een zelfgenoegzame zang, die, ik ontveins het me niet, wel vermag
indruk te maken op argelooze zielen, want het is vriendelijk en innig, gepolijst en
afgewerkt zooals het betaamt, maar toch, het is voor mij onomstootelijk dat Marie
Schmitz hier in dit boek lang niet het beste van zich zelf heeft gegeven. Zij zelf zal
dit misschien met bevreemding hooren, want zij is kennelijk in een zeer verheven,
bijna dweeperige stemming geweest, toen zij dit boek schreef, maar - en hier ligt
juist haar fout - zij verloor de werkelijkheid te veel uit het oog, zij gaf geen levende
menschen, maar een soort van voorbeeldige, onwezenlijke wezens, die ons ten slotte
nooit na komen te staan. Er is iets in deze personen dat ons kil maakt, juist omdat
zij zoo dierbaar zijn. Hoe braaf, hoe volmaakt is eigenlijk deze heldin, deze Line,
later Carla geheeten! Zij bezit alles om ons te veroveren: bescheidenheid, dienende
liefde, gratie, onderworpenheid en fierheid; 't is een samenstel van deugden die niet
te zeer kloppen met hetgeen de menschen gemeenlijk te zien geven. In de periode
van armoede, toen zij een ziekelijke, lastige moeder verzorgde, was zij het dienende,
slovende wezentje dat haar licht onder de korenmaat stak en niet anders dan
deemoedig haar lot droeg. Later, na den dood van haar moeder, wordt zij de vrouw
van een veel ouderen man van wetenschap; een rijken, schoonheidlievenden,
verfijnden man, die een hartkwaal heeft. In de weelderige natuur van het zuiden, in
zijn buitenhuis aan de Riviera, beleeft zij een jaar van uitbundig geluk en zij wordt
mooi, speelsch, liefelijk, enfin, te veel om op te noemen. Zij past dus geheel in het
kader van het opgezet schilderij, zij blijft daarbij burgerlijk-deugdzaam. Later, als
zij, arm en weduwe geworden, weggerukt uit het paradijs van het zuiden, weer de
zielige Line wordt, hervindt zij gemakkelijk haar onderworpen, deemoedige natuur.
Geen opstand - maar gelatenheid. Zij is als een bloem in den wind, dus niet
zelf-bewegend van binnen-uit, maar bewogen wordend.
Het spijt ons voor de sympathieke figuur, die Marie Schmitz altijd voor ons is
geweest, maar nu heeft zij het toch te mooi willen maken. En ook vervalt zij licht
tot allerlei cliché uitdrukkingen, zooals: ‘een warmte vlaagt over zijn hart.... in een
wilden vloed breken de tranen uit haar oogen - ....als een golf slaat het door haar
heen,’ - uitdrukkingen die het op den duur niet meer ‘doen.’ Waarom heeft Marie
Schmitz haar bakvischachtig gedweep niet overwonnen en mènschen geschapen,
menschen met hun hoogte en diepten; waarom zooveel braafheid? Toch is het boek
zeer behoorlijk geschreven en bezit het genoeg aantrekkelijks; en het heeft veel
goedgekozen schilderingen en menig, menig fijn trekje, waarin heel de warme natuur
van de schrijfster zich uit. Maar er is te veel zoetheid ingeslopen;
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te veel honing, - te weinig kruid! Zou Marie Schmitz niet tot den grond van haar
natuur willen terugkeeren en in volkomen eerlijkheid allen schijn negeerend, zich
zelf durven geven zonder vrees niet litterair genoeg te zijn? Want zij is zoo zwierig
en delicaat geworden, geheel en al litteratuur. Ja, men schrikt er voor een onvertogen
woord, maar de mensch, nog altijd levend tusschen demon en engel, vindt zijn
spiegelbeeld niet in gladheid, maar in rhythmisch bewogen, doorzield proza, dat
getuigt van worsteling en overwinning.
JO DE WIT

Walter Brandligt, Witte Gait Amsterdam, Van Kampen & Zn.
Er is zoo'n groote oprechtheid in dit boek, dat men zich onwillekeurig gewonnen
geeft. Het is van zulk een eerlijk idealisme, dat nog ongeschonden bewaard is
gebleven, jong, kinderlijk en fanatiek, dat we voor den schrijver een zekere warmte
kunnen voelen, omdat dergelijke eigenschappen in den tegenwoordigen tijd zeldzaam
zijn. In dezen tijd is het cynisme zoo groot dat het zeer snel elk spruitje idealisme
opslokt en we moeten bewonderen wie zoo onbevangen tegenover het leven en de
natuur staan als deze auteur.
Er is veel van den nog in de natuur wortelenden mensch in dezen verteller, hij
leeft in het groote geheim der vegetaties, hij bemint de eenvoudigen van hart, hij
begrijpt de zielen van hen die zich nog geheel aan het rhythme der seizoenen
overgeven. Zoo eene is Witte Gait, een boerenarbeider, die een groote, hevige liefde
bezit voor alles wat uit de aarde tot hem oprijst - een zonderling, een vrij geborene.
Zoo eene is misschien ook Rie, het verfijnde stadsmeisje, dat een plotselinge neiging
voor Witte Gait heeft, een neiging die eigenlijk wortelt in dezelfde verbondenheid
met de natuur. In hoeverre deze neiging en hare gevolgen ten slotte toch niet tot een
tragedie werden, daarvan vertelt dit verhaal dat hier en daar wat onwezenlijk, wat te
hoogdravend is geworden. Walter Brandligt zal toch wel moeten oppassen voor een
loerenden vijand: het pathos, het te schoone gebaar, het te geheimzinnig breede
woord.
‘Méér werkelijkheid,’ zouden wij ook deze auteur willen toeroepen, want
werkelijkheidszin beteekent volstrekt niet een gemis aan geloof in mysteries, volstrekt
niet een negatie van bovenaardsche krachten, doch het streeft er naar elk verschijnsel,
elk ding te willen proeven en kennen tot in zijn kern.
JO DE WIT

C. van Wessem, De Vuistslag. A'dam, P.N. van Kampen & Zoon, z.j.
Er staat boven dezen roman een bekend citaat, aan Goethe ontleend: ‘Denn alle
Schuld rächt sich auf Erden.’ Van dit motto is het jongste boek
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van Constant van Wessem, naar het ons voorkomt, de welbewuste persiflage. Helaas
heeft Van Wessem van den verkeerde geleerd, n.l. van E. du Perron. Deze auteur is
voor menig talent een val geworden. Niet ieder verstaat het zich te pantseren met
staalhard sarcasme. Staalkleurig bordpapier blijft papier, ook al lijkt het in de verte
misschien eenigszins op ‘echt’ staal. Zoo lijkt dit werk van Van Wessem misschien
in de verte eenigszins op soortgelijk werk van Du Perron. Doch van dichtbij is het
verschil duidelijk zichtbaar. Dat is voor Van Wessem niet plezierig, maar voor den
kritikus evenmin, die andere (en naar hij meent: betere) verwachtingen van dezen
schrijver koesterde. ‘Lessen in charleston’ is een meesterwerk, vergeleken bij dit dor
en doodsch cerebraal verzinsel met een topzwaar commentaar aan het slot, dat ons
er zelfs aan twijfelen doet, of het geheel wel als een grap is bedoeld. Maar laten wij
het ons niet behoeven voor te stellen, dat het géén grap is; dat dit verhaal werkelijk
serieus bedoeld wordt door den schrijver. Want dan is de ramp niet te overzien. Dan
is dit boek niet meer een mislukte grap, maar een afschuwelijke vergissing, waarbij
de auteur naar zijn diepste wezen betrokken is.
Wij hopen echter, dat het alleen maar als grap is bedoeld en dat het gewraakte slot
de klap op de vuurpijl had moeten zijn. Dat het dit niet geworden is, zullen we dan
maar toeschrijven aan de vochtigheid van ons klimaat, die wel eens meer in gesis en
rook smoort, wat eigenlijk met een felle, hooge vlam had dienen te ontbranden.
ROEL HOUWINK

H. Roland Holst-van der Schalk, Der Vrouwen Weg. Rotterdam, W.L. &
J. Brusse's U.M., 1933.
Nog eenmaal heeft Henriëtte Roland Holst in dit spreekkoor, geschreven ter
gelegenheid van het vijf-en-twintig-jarig bestaan van den Bond van Sociaal
Democratische vrouwenclubs, haar gedachten over het Socialisme tezamen gevat.
Zij heeft dat op een meesterlijke wijze gedaan. Alle uitwijdingen zijn vermeden;
alleen wat tot de kern van de zaak behoort, die haar zoo zeer ter harte gaat, heeft zij
weergegeven.
Intusschen vraagt men zich toch af, of de dichteres zich niet te vaak herhaalt. Want
van eenigen innerlijken groei speurt men in dit spreekkoor niets. Het zijn altijd weer
dezelfde denkbeelden, die ons voor oogen worden gevoerd. Maar kan een talent
alleen van herinneringen leven?
Het heeft er al den schijn van, of Henriëtte Roland Holst bezig is zich steeds verder
in te spinnen in het verleden en of zij in een steeds losser verband met het heden
komt te staan. En dit lijkt ons hachelijk voor een geest als de hare, die altijd getracht
heeft zoo dicht mogelijk de werkelijkheid van het leven te benaderen.
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Met verlangen zien wij uit naar een nieuwe oogst van haar lyriek, want wij gelooven,
dat op dàt gebied haar werkelijkheidsbewustzijn het nog altijd gewonnen heeft van
den droom.
ROEL HOUWINK

W.A. Wagener, Sjanghai. Rotterdam, Brusse N.V., 1933.
De uitgever noemt dit boek in zijn prospectus meer een alarmkreet dan een roman.
En dat is het inderdaad. ‘Sjanghai’ is een alarmkreet, die nadreunen blijft in de ooren.
Het is een chaotisch, kaleidoscopisch boek, geschreven op goed geluk, zonder dat
de auteur, naar het schijnt, eenige moeite heeft gedaan zijn stof tot een sluitend geheel
te verwerken. Hij heeft daardoor - recht tegen zijn eigen bedoelingen in overigens zijn werk nagenoeg onleesbaar gemaakt. Het is hier en daar taai als een oude
ossenhuid en men heeft al zijn aandacht noodig om zich door de bijna driehonderd
bladzijden heen te worstelen. En toch is dit een boek, dat men wel iederen volwassene
in de handen zou willen duwen. Want hoe bitter gaat ons alles aan, wat op deze
bladzijden neergeschreven is. Kan iemand (een ‘rechtgeaard Christen’ of zoo!) boos
worden over den hoon, die hem in het gelaat wordt gespuwd? Kan men met recht
(en niet uit schijnheiligheid!) verontwaardigd worden over de tergend openhartige
wijze, waarop de schrijver allerlei erotische momenten heenvlecht door de taaie stof?
Hij geeft u er trouwens ergens in het boek ter dege rekenschap van.
Ik beweer, dat ge dat n i e t k u n t en dat ge dit boek in zijn wanstaltigheid
aanvaarden móet, omdat het, alle juichende idealisten ten spijt, niet anders dan de
waarheid zegt. En wij dienen den moed te hebben de waarheid te hooren, wanneer
die door een tot in het diepst van zijn wezen verontrust en gefolterd mensch in onze
ooren wordt geschreeuwd. Wij dienen den moed te hebben deze waarheid mede op
ons te nemen in plaats van ons eraan te ontrekken door allerlei sluiksche
redeneeringen.
Wanneer Wagener op blz. 256 van zijn boek het volgende neerschrijft: ‘Als een
nieuw systeem mitrailleur-koeler beschermd kan worden, waarom zou dan een kind
niet voor schending bewaard kunnen worden? Een kind is niet alleen maar “aardig”.
Een kind is veel en veel meer. Een kind - ja, een kind is eigenlijk een heele wereld.
En dan zoo'n kind te offeren aan de politiek....’ Dan weet ik zeker, dat hij daarmee
aan een waarheid raakt, die ons, als Christenen van hart, naam of traditie, in het
geweten moest staan gebrand; en dan acht ik dien schrijver, al vloekt hij Christus
met z i j n waarheid, dichter bij de waarheid dan al onze ‘Christelijke’ en ‘neutrale’
schrijvers, mezelf in de eerste plaats. Als zoowel mijnheer Jansen en Pietersen als
Paul Boncour, Mac Donald, Hoover, Goering, Mussolini en andere celebriteiten van
het politieke wereldtooneel, deze waarheid ter harte namen, waarlijk ter harte en niet
alleen op de lippen: bij speeches
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en andere oratorische gelegenheden, dan zouden wij kans hebben op een wat minder
ontaard en chaotisch leven dan thans voor ons nageslacht is weggelegd.
Deze en andere dingen van soortgelijken aard (men sla blz. 234 maar eens op!)
maken dit boek tot een ‘daad’, waaraan men niet onverschillig voorbij mag gaan,
ook al is het uit litterair oogpunt ontegenzeggelijk uiterst zwak.
ROEL HOUWINK

Jan Kriege, metaalwerker
Natuurlijk, het ligt in den zin der ‘artistieke’ bedoening en van de snobistische
dwaasheid: men zal dit metaalwerker hoogst ongepast en stellig ook wel onjuist
vinden. Jan Kriege immers, telkens als hij hier of daar zijn werk laat zien, kunt ge
het lezen, is kunstenaar. Weliswaar kunstnijvere: qualificatie, welke men veelal
gebruikt alsof het met de kunst niet heelemaal meenens was en het eigenlijk in het
bijzonder, zij het niet uitsluitend, op de nijverheid aankwam; maar in elk geval iets
anders, aanmerkelijk veel beter, dan zoo'n gewone ambachtsman als een metaalwerker,
even zoo goed als een meubelmaker, toch is. Wie zijn waardeering voor het werk
van Jan Kriege wil uitspreken en dat mag men verwachten van iemand, die er over
gaat schrijven naar aanleiding van een tentoonstelling, ter gelegenheid van Kriege's
vijftigsten verjaardag ingericht - in de toonkamers ‘De Distel’ te Rotterdam - nu, die
mocht wel beginnen daar rekening mede te houden, nietwaar?
Maar al zou het alle kunstbeschermende woning- of kerkinrichters in het harnas
der verontwaardiging jagen en alle toch zoo echt kunstlievende dames deerlijk
verschrikken: wat het werk van Kriege aantrekkelijk maakt en het bovendien wel
zijn voornaamste waarde geeft, dat is nu juist het zuiver ambachtelijke, men kan ook
zeggen: de ambachtelijke zuiverheid, er van. Kriege neemt er geen artistieke allures
bij aan, doch onderwerpt zich in de eerste plaats gewillig aan de eischen van het
materiaal, aanvaardt de beperkingen, die het hem stelt en gehoorzaamt in het algemeen
aan de ongeschreven wetten van het handwerk, in het misschien slechts intuïtieve,
doch diepe besef, dat deze ‘onderworpenheid’ hem eerder sterker maakt, dan verzwakt.
Hebben andere edelsmeden tooisels als van email toegepast, Kriege versmaadt zulken
pronk en laat het metaal de schoonheid van zijn onversierd karakter. En zou men een
enkele maal met hem van meening verschillen over de keuze van materiaal, wanneer
hij bijvoorbeeld tin heeft gebruikt waar men zilver, of zilver waar men koper meer
geschikt kon achten (hetzij uit een aesthetisch oogpunt, dan wel uit een van
bruikbaarheid), er mocht toch ook dan geen sprake van zijn, dat hij den aard der stof,
al ware het in zeer geringe mate, had miskend.
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Nog geen vijf en twintig jaar is het geleden, dat Jan Kriege, na een moeilijke jeugd
en een jongelingschap, die dagelijkschen harden arbeid eischte, zich eindelijk aan
het bedrijf zijner voorkeur kon geven. Ofschoon toen toch al zes en twintig jaren
oud, zou hij er nadien nog geruimen tijd in hebben berust, uitsluitend studiewerk te
maken, bescheiden en met volharding zich oefenend in het teekenen, kloppen, drijven,
ciseleeren en monteeren, zonder er voorbarig aan te denken, eigen weg te gaan. Eerst
nadat hij van Smout had leeren boetseeren, zooals hij eerder van Van Goor het
teekenen en ciseleeren, van Göbel - in het atelier van Begeer - het metaalkloppen en
drijven had geleerd, is Kriege naar eigen inzicht gaan werken, zelfstandig ontwerpend
en uitvoerend; eerst toen dorst de gezel het meesterteeken aan.
Eenvoud en bescheidenheid, geduld en volharding (men kan er oprechtheid aan
toevoegen) zijn de eigenschappen, van welke men in Kriege's werk een zuivere
uitdrukking vindt. Soberheid en waarheidszin, geduld en uithoudingsvermogen
hebben zich vereenigd om hem een meer-dan-meter-hooge vaas te doen maken, uit
één plaat ‘tombak’ (een, eenigermate brons gelijkende, alliage van rood koper en
tin) opgeklopt. Maar weinig zouden zij hebben bereikt, waren ze niet gesteund door
een bekwaamheid, die zich veilig op ervaring kon verlaten en aangevuurd door de
bezieling van hem, die dit meesterstuk vervaardigde enkel omdat hij zoo moest,
zonder gedachte aan winst, zonder veel kans op stoffelijke belooning.
Behalve vazen en potten voor verschillende doeleinden, maakt Kriege klokken,
lampen, serviezen, schotels en bakjes van onderscheiden aard, inktstellen en andere
schrijftafel-benoodigdheden, kleine plastieken; in den laatsten tijd ook reliefportretten
en in het bijzonder sacrale kandelaars, miskelken, wijwaterbakjes en -emmers,
wierookvaten en andere voorwerpen voor den Katholieken eeredienst. Vroeger heeft
hij ook lijfsieraden (meestal van zilver) gemaakt, doch het laat zich licht begrijpen,
dat degeen, wien alle behaagzucht vreemd is, daar al evenmin voldoening voor
zichzelf in heeft gevonden, als hij er anderen mede bevredigde. Aan goeden smaak
ontbreekt het Kriege niet, evenmin aan zin voor sier: o.m. zijn klokken, niet verrassend
oorspronkelijk, zeker niet bizar - gelukkig! -, maar altijd nobel van vorm, getuigen
er van, tikken het monter de wereld in. Tooi zonder nut schijnt hem echter slechts
uiterlijk, niet door innerlijke aanschouwing bekend, dus niet eigen te zijn. Buitendien
past het lijfsieraad kwalijk in zijn begrip van voornaamheid, waar eenvoud wel het
eerste element van is. Schoonheid, welke niet onmiddellijk van den vorm, dus van
het karakter is, of een direct gevolg van de rationeele bewerking van het materiaal,
gelijk de moeten, door den hamerslag achtergelaten en tot een als onwillekeurig,
natuurlijk ornament geworden, lijkt voor Kriege niet te bestaan. Vandaar, dat ook
zijn sacrale voorwerpen zooveel eenvoudiger zijn dan bijvoorbeeld die van de Brom's
of van Nico Witteman, waardoor
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zij zich voortreffelijk bij den immers meestal strengen, eerbiedig-soberen stijl der
hedendaagsche kerkbouwers aansluiten. Trouwens, al wat deze begaafde werker, die
in het metaal de hem passende materie heeft gevonden, deze metaalwerker maakt,
spreekt van zijn eerbied, niet enkel voor de stof, maar ook voor haar bestemming,
dus voor het leven.
KOOMEN

Het Kwiatkowska (in den kunsthandel Santee Landweer,
Amsterdam)
Het gebeurt niet elken dag, dat men, komende voor het werk van een onbekend
schilder, reeds de eerste seconde overtuigd is, te staan voor den arbeid van een
‘geboren schilder.’ Eigenlijk is dit een uitzondering; de meeste schilders van heden
schijnen tot het schilderen te komen door een min of meer ‘artistieken’ aanleg, welke
maar een beetje méér noodig zou hebben om te stuwen in de richting van litteratuur,
muziek, kunstnijverheid. Een vooropgezette meening, dat men voor schilder ‘in de
wieg is gelegd’ - hoewel de baker er meestal dood-onschuldig aan is, - gevoegd bij
een zekere mate van vlijt, doet dan de rest en na de eerste exercities met de verf
breekt al heel spoedig het heerlijke oogenblik aan, dat men exposeert. Over den
verderen lijdensweg behoeven we niet uit te weiden. Maar nu ons elken dag wordt
bijgebracht, dat de Kunst ‘in nood’ is, moet de verzuchting van het hart, dat de nood
van de Kunst inderdaad hoog is omdat er zoovele schilders zijn, die veel beter verver,
étaleur of stoffeerder waren geworden en wier ongare ‘doeken’ nu worden aangekocht
voor geld, dat beter kan worden gebruikt.
Gelukkig, er zijn nog altijd ‘geboren schilders,’ die onweerstaanbaar schilderen
moeten en die in elken toets die overtuiging en superioriteit leggen, welke uit geen
andere bron kan wellen dan uit den natuurlijken aanleg. Men vindt bij die ‘geboren
schilders’ kunstenaars, die verder niets in hun mars hebben dan hun schilderlijke
begaafdheid. Hun werk kan mooi, bekoorlijk zijn, maar blijft leeg. De begenadigden
zijn dan die schilders, die meer aan geestelijken inhoud in het leven hebben
meegekregen en daarmee hun kunst kunnen opstuwen tot boven het peil der visueele
kwaliteiten. Tot deze laatste categorie behoort ongetwijfeld de Poolsche schilderes
Het Kwiatkowska, die - als zooveel andere harer landgenooten - haar vaderland,
waar de publieke belangstelling in beeldende kunst gering schijnt te zijn, verliet om
in den vreemde te werken. Gelijk Stefan Mrozewski, de jonge Poolsche meester in
de grafiek, zijn heil zocht in Amsterdam (na een verblijf van eenige jaren in Parijs)
trok mejuffrouw Kwiatkowska al vroegtijdig naar Parijs, waar zij bleef wonen en
werken.
De kennismaking met haar werk - een evenement in het Amsterdamsche
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kunstleven van dit jaar - danken wij aan het gelukkig initiatief van den Kunsthandel
Santee Landweer, die reeds zooveel opmerkelijke buitenlandsche kunst hier
introduceerde. En dit werk is gelijk haar persoon, eenvoudig, eerlijk, krachtig. Het
is niet specifiek-vrouwelijk. De eerste indruk, dien men bij haar werk krijgt, is, dat
haar schilderen recht uit het hart komt en geen litteraire of intellectueele bijmengsels
vertoont. Er zijn geen overwegingen van styleering, geen neigingen tot
opzettelijkheden. Invloeden van stroomingen als expressionisme, neo-realisme, enz.
ziet men bij haar niet. Minder dan de vorm moet het l i c h t haar sterk interesseeren;
in haar landschappen en enkele voor een raam geplaatste stillevens ontwaart men
deze liefde om uitdrukking te geven aan het licht in zijn verschillende gesteldheden.
In zooverre zou men haar een late luministe kunnen noemen en wordt het feit
verklaard, dat haar werk ons Hollanders zoo na staat. Geen wonder, dat zij verrukt
is van het dampige, de omtrekken verzachtende, kleuren-versmeltende licht van
Holland!
Haar gevoelige waarneming van het licht blijkt het beste, wanneer men een
vergelijking maakt tusschen werk uit Parijs, als b.v. bloemen voor een geopend
venster, in die wat grijze, nog noordelijke atmosfeer van de hoofdstad, haar
landschappen langs de Dordogne met het verzadigd groen van boomen en weiden
en de doeken uit de Midi met het klare, droge licht, dat de omtrekken hard maakt.
In al dit werk en ook in de stillevens toont mej. Kwiatkowska zich overigens een
coloriste van beteekenis. De vaste structuur van haar doeken treft evenzeer als haar
voortreffelijk teekenen en wie aan dit laatste mocht twijfelen zal zich wel gewonnen
moeten geven, als hij haar meesterlijke sanguines van naaktfiguren ziet, of de enkele
geschilderde figuurstukken van haar hand, gelijk het hierbij afgebeelde, dat treffend
is door zijn muzikale rythme, mooie compositie en voorname, blank gehouden kleur.
Bij deze sanguines, teekeningen in rood krijt van vrouwelijke naakten, waarin dan
het haar en soms een omtrek met blauwe inkt is weergegeven, moet men wel even
stilstaan. Zulke krachtige, technisch zoo volkomen gave, warm-levende evocaties
van het naakt als deze van Het Kwiatkowska ziet men niet vaak, De meesterlijke
hanteering van het krijt zegt al genoeg van haar ongewone begaafdheid. Maar verder!
Hoe heeft zij de macht om in deze naakten de volumina te laten spreken, de contouren
in één zwaai neer te schrijven en het geheel te sluiten in een vaste compositie! Het
is zoo uitermate plastisch, dat men het zou kunnen houden voor studies van een
beeldhouwer.
Zoo leerden wij mej. Kwiatkowska kennen als een zeer begaafde schilderes van
groote veelzijdigheid. Dat haar werk ons Hollanders zoo vertrouwd lijkt, kan men
toeschrijven aan haar subtiele gevoeligheid voor het licht, de intimiteit van sommige
stillevens en de aan Rubens herinnerende teekeningen van vrouwelijke naakten.
J.S.
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Peter Benoit
‘Feest in Vlaanderenland!’ - zoo klingelt en klangelt de beiaard op de torens, nu het
17 Augustus honderd jaar geleden is, dat Peter Benoit te Harelbeke werd geboren.
En met allerlei festiviteiten zal in tal van plaatsen zijn beteekenis zoowel voor de
Vlaamsche beweging als voor de Vlaamsche kunst worden herdacht.
Wij kunnen het begrijpen, hoe de Vlamingen hem eeren en liefhebben, hun
nationalen kunstenaar, wij voelen het, dat zij onder den indruk komen van de
geweldige werking zijner koren en de stoere energie dier kloeke volksmotieven en
dat ze over ‘hun Peter’ spreken met een van kinderlijke vereering trillende stem.
Er zijn er, die beweren dat de Vlamingen veel te hard met Benoit wegdraven, en
men hoort zelfs vragen of zijn muziek ons thans nog iets te zeggen heeft?
Wie die vraag stelt, heeft vermoedelijk nooit een partituur van Benoit onder z'n
oogen gehad, of heeft wellicht nimmer een zijner werken hooren uitvoeren. Wien
dat voorrecht wèl ten deel is gevallen, weet, hoe Benoit in al zijn werken een
frischheid en een pracht van kleur en klank heeft gelegd, die niet alleen de Vlamingen,
maar ook anderen met eerbied en bewondering vervult.
Benoit is dikwijls het mikpunt geworden van kleinzieligen, die zijn gebreken met
breede roeden uitmaten, maar zijn deugden en zijn kracht als kunstenaar, in hun
bekrompenheid niet wilden waardeeren. Niet k o n d e n waardeeren. Het zijn de
lamlendigen - ook in ons vaderland zijn ze te vinden - die niet durven erkennen dat
nog altijd velen zijn geroepen, maar zeer weinigen uitverkoren, het zijn degenen van
wier muzikale bagage bitter weinig op de levensreis overblijft, maar die zich toch
gerechtigd gevoelen in al hun zelf-ingenomenheid en verwatenheid hun pijlen af te
schieten, al treffen ze dan ook nimmer doel.
Is het niet merkwaardig, dat dezer dagen in ons vaderland bijna niet gedacht wordt
aan de uitvoering van een Benoit-werk, maar dat groote koren wel naar Antwerpen
gaan, om daar bij het ten gehoore brengen van composities van den Vlaamschen
meester mede te werken?
Waar is de Nederlandsche kunstenaar, die - zooals destijds Mr. Viotta - het noodige
leger van duizend verzamelt om het oratorium ‘De Oorlog’ - dat krachtige vonnis
over de menschenslachting - uit te voeren, waar is de man die het aandurft een werk
als ‘De Schelde’ met z'n prachtige natuur- en historietafereelen nog eens in studie te
nemen, een schepping, welke Benoit's meest populaire oratorium is geworden, waarin
de schimmen van Kerels, Clauwaarts en Witte Kaproenen uit het verleden opdagen,
de geest van Artevelde verschijnt en het Leliaartskoor: ‘Wij willen de Kerels
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vernielen, al dravende door het veld’ opvoert tot zulk een geweldig effect?
Is er niemand, die ons eens in het groen wil laten genieten van het alleraardigste
vroolijke zangspel ‘'t Meilief’ en kennen niet veel te weinigen de lieflijkheid zoowel
als de kracht van Benoit's voortreffelijke kindercantate ‘De Wereld in,’ met die
prachtige orkest-bewerking, dien karakteristieken rhythmus en die kranig-geschreven
partijen voor hout en koper?
Met groote erkentelijkheid dient vermeld te worden, dat onder leiding van den
heer Van de Rovaart in Juni te Amsterdam een fragment uit de ‘Rubenscantate’ is
uitgevoerd, welke uitvoering groote geestdrift heeft gewekt.
Peter Benoit was een uitnemende componist van volksmuziek in grootschen stijl,
en al komen daarin uitingen en wendingen voor, waartegenover we eenigszins vreemd
blijven staan, ze zal steeds worden geroemd om haar kracht van uitdrukking èn omdat
Benoit in hooge mate bezat een muzikalen zin voor kleur en de gave om te
karakteriseeren door middel van tonen.
Ook voor de toekomst zal deze muziek haar waarde behouden, want muziek die
gegroeid is uit de ziel van een kunstenaar, muziek, die de gevoelige weerklank is
van een zuivere en waarachtige ontroering, zal steeds gaan van hart tot hart.
Een aangenaam en gemakkelijk mensch in den omgang was Benoit niet. Hij kon bij
het onbeschofte af wezen, en misschien toonde hij zich ook al te gevoelig voor vleierij,
omdat hij zich zijn meerderheid als mensch en kunstenaar bewust was. Benoit had
veel vrienden, zoowel onder priesters als andersdenkenden, en bezat wel zooveel
tact, dat hij met iedereen wist te spreken over hetgeen hem het meest aan het hart
ging.
Allen die onder leiding van Benoit - wiens grootste vreugde het was een massa-koor
van duizend of vijftienhonderd mannen, vrouwen en kinderen aan te voeren - bij
uitvoeringen medewerkten - en ook vele Nederlandsche musici die zich den
Vlaamschen dirigent herinneren, zullen dit grif toestemmen - roemden de bezieling
welke van hem uitging, en ondervonden, dat hij hen tot de uiterste inspanning kon
opvoeren.
En als eenheidserkentenis zal niet vergeten mogen worden, dat Benoit in woord
en geschrift met volle overtuiging heeft gestreefd een Vlaamsche opleidingsschool
voor een jongere generatie van kunstenaars te stichten, en hoe aan hèm is te danken,
dat Antwerpen een middelpunt werd van Vlaamsche kunst. Menigeen heeft het tot
vreugde gestemd, dat Benoit de overwinning van zijn beginsel: het bestaansrecht
van een Vlaamsche kunst, heeft mogen beleven, want in 1897 erkende de Belgische
regeering de Antwerpsche muziekschool - waarvan de leiding hem was toevertrouwd
- als een Koninklijk Vlaamsch Conservatorium.
En wie de briefwisseling van Benoit kent, weet, hoe hij ook met Neder-
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landsche kunstenaars uitvoerig van gedachten heeft gewisseld over het nationale
beginsel in de toonkunst, en dat mannen als Heinze, Hol, Van der Linden en Nicolai
zijn zienswijze volkomen deelden.
Arm en eenzaam - het lot van zoovele kunstenaars - is Benoit op 66-jarigen leeftijd
te Antwerpen gestorven. Zijn huwelijk was niet gelukkig. Jarenlang leefde hij van
zijn vrouw gescheiden; zijn echt werd niet door kinderen gezegend.
Burgemeester Jan van Rijswijck zei in de ontroerende lijkrede welke hij bij 's
meesters doodenbaar uitsprak: ‘Wij vertrouwen en gevoelen, dat ons geslacht aan
Benoit een kunstenaar heeft beleefd, wiens glorie niet zal tanen....’
Die uitspraak wordt bewaarheid.
H.F. KERNKAMP

Piper-drukken
Reproducties in kleuren van schilderijen en pastels
Reeds in de zestiende eeuw werd het gebruik van prenten aangemoedigd, wanneer
men de kunst der Italianen wilde leeren. De meesters gebruikten elkanders prenten.
En Govert Flinck bezat een schoone verzameling papierkunst, teekeningen zoowel
als gravures, waarvan hij een zeer kunstzinnig gebruik wist te maken voor zijn
‘historiën’ en andere schilderijen. Ook Rembrandt heeft geprofiteerd van de mappen
vol Italiaansche teekeningen, die hij behalve gravures, schilderijen en afgietsels van
antieken bezat.
Het beschaafde publiek echter kende tot voor een vijftig of veertig jaar slechts een
klein deel der wereldkunst. Men kon de werken der beeldende kunst slechts ter
plaatse, op lange reizen leeren kennen. Men zag alleen de origineelen. Staalgravures
en steendrukken naar een paar beroemde werken moesten de snel vervagende
herinnering helpen opfrisschen. Men wist niet altijd, waar de kunstwerken zich
bevonden. Zoo spreekt Goethe uitvoerig van een Minervatempel in Assisi, maar met
geen woord van Giotto's frescos, die hij wellicht in 't geheel niet gezien heeft. Men
vormde zich nog voor enkele decennia een voorstelling van de werken der groote
meesters naar armzalige, onvoldoende houtsneden, vervaardigd door brave
handwerkslieden, die geen begrip hadden van het werk, dat zij reproduceerden. Jacob
Burckhardt zocht op z'n reizen moeizaam bij de antiquairs naar toevallig voorradige
photos, die hij als kostbare buit meebracht voor het aanschouwelijk onderwijs van
z'n leerlingen.
De uitvinding en vervolmaking der chemigraphische reproductietechnieken heeft
sedert dien tijd een omkeer gebracht, die voor de beeldende kunsten een zelfde
beteekenis heeft als de uitvinding der boekdrukkunst
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voor de letterkunde. Zoo veroorloven de z.g. ‘Piper-Drucke’ den kunstvriend zich
een verzameling aan te leggen van uitgelezen werken uit Europa. Alle met houtskool,
krijt, potlood of inkt op papier gemaakte teekeningen kan men bijna letterlijk
weergeven. Men kan echter niet elk schilderij op de ware grootte geven (de conditio
sine qua non van elk facsimile). Met de totnutoe bekende middelen laat zich evenmin
de pâte van het schilderij, het relief van den penseelstreek nabootsen. Het papier
heeft tenslotte niet de structuur van het linnen of het houten paneel. Reproducties
van schilderijen zijn slechts benaderingen, weergaven van belangrijke eigenschappen,
die zooals toon en kleur en de in het vlak blijvende teekening bereikbaar zijn.
De Piper-drukken, zoo trouw mogelijke reproducties in kleuren op losse bladen
van schilderijen en pastels, dikwijls op de grootte van het origineel en groot genoeg
van formaat om als wandplaten te kunnen dienen, toonen niet alleen de kleur, maar
ook de penseelvoering, zóó suggestief alsof men voor de schilderijen zelf staat. Zij
maken geen aanspraak op den naam van volstrekte facsimile's, maar komen de werken
zeer nabij en geven steeds een met die van het origineel overeenstemmenden
totaalindruk.
De techniek is niet nieuw, het is de bekende kleurenlichtdruk, die reeds lang bestaat.
Nieuw is echter het ongeëvenaard hooge niveau der kwaliteit. Deze reproducties
kunnen dezelfde dienst doen als bijv. klavier-uittreksels van groote orchestwerken.
Een componist zei me eens, dat zij voor de schilderkunst meer beteekenden dan
gramofoonplaten voor de muziek. Schilders kunnen er naar copiéeren en vóór dat
men door een druk op de knop een Titiaan te Venetië op den wand van z'n kamer
zal kunnen projecteeren (de techniek staat voor niets!) kan ook de leek het er best
mee doen.
De bekende schrijver over kunst Julius Meier-Graefe heeft de - verdienstelijke keuze der werken op zich genomen. Duitschers, Italianen, Hollanders, Franschen,
Spanjaarden, oude en moderne meesters zijn in een schoon verzaam bijeengebracht.
In den laatsten tijd werd de reeks voortgezet met platen naar Caspar David Friedrich,
Runge, Marées, Bruegel, Van Gogh, Watteau, Corot, Degas, Cézanne, Monet, Renoir,
Matisse, die feesten en vreugden zijn voor het bekoorde oog.
K.N.
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Duitsche beeldhouwkunst en Georg Kolbe
door Marius Daalman
DE beeldhouwkunst is wel de meest publieke van alle kunsten, zij treedt naast de
bouwkunst het meest in het licht. Belangrijke gedenkteekenen zijn de emblemen van
een stad. Standbeelden van personen of groepen dienen ter opluistering van pleinen,
straten, parken, gevels en portalen van gewichtige openbare gebouwen. Habent sua
fata - deze plastische werken hebben hun geschiedenis, evenals de boeken, hoewel
- geheel verdwijnen doen ze in den regel niet! ‘Le buste survit à la cité’ zegt een
mooi vers van Théophile Gautier; toch, dikwijls leeft de buste gedurende het bestaan
der stad zoo bescheiden, zoo onopgemerkt en achteraf, dat ze er evengoed niet had
kunnen zijn. Afgezien van de in de kerken bewaarde kunstschatten, vindt men in
Duitschland, speciaal in Zuid-Duitschland, beroemde werken als het ‘Gänsemännchen’
in Neurenberg; als de ‘Sankt Georgsbrunnen’ in Rothenburg, edelste kunst te midden
eener dagelijksche omgeving, die ontstaan is uit den bezonnen geest der oude
burgersteden. Baedeker pleegt er de reizigers speciaal attent op te maken. De
gedenkteekenen van politiek-militaire beteekenis, die van vorsten, staatsmannen,
legeraanvoerders vieren hun jubileums, nemen van tijd tot tijd lauwerkransen in
ontvangst en zijn over 't geheel veel meer bekend en gewaardeerd dan de dichters,
kunstenaars en philosofen, die in stille zijstraten, op verlaten pleinen, in parken of
plantsoenen een vergeten leven leiden. Evenwel, op hun voetstuk staat met gouden
letters een naam gebeiteld, die hun aanwezigheid verklaart of verontschuldigt.
Ik wandel bijna dagelijks in een park tegenover mijn huis, waar steeds hetzelfde
dankbare publiek de musschen voert en de eenden en zwanen in den vijver; zij kijken
met welgevallen en niet zonder kennis van zaken naar de bloemperken, die, al naar
het seizoen, verschillend beplant zijn. Echter, voorzoover ik heb kunnen nagaan,
heeft niemand een blik over voor de standbeelden, die men hier en daar heeft
neergezet, hoogstens nog voor den krijgsman met zijn kort zwaard, of, al veel minder,
voor den boogschutter met zijn primitieve bewapening; maar naar de vrouwenfiguren,
waarvan de eene, vanwege haar slankheid en haar korte rokjes, waarschijnlijk een
Diana moet voorstellen, terwijl de andere, die zich met beide handen vol wanhoop
in 't haar grijpt, wel een Niobe zijn zal, kijkt niemand om. Laten we eerlijk zijn: beter
dan de menschelijke figuren hebben de dieren het. Een leeuw die daar ligt, imponeert;
men kent zijn koninklijke houding van den dierentuin; een steenen of bronzen hond
vindt ook nog sympathie,
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daar de mensch van den hond houdt en innerlijk dichter bij hem staat dan bij Diana
of Niobe; en als een meester, zooals de eenige jaren geleden gestorven August Gaul,
een paar eendjes op den rand van een fontein zette, dan bewondert men, vertrouwd
als men is met het model, de gelijkenis en heeft plezier in de sierlijkheid en
grappigheid dezer dieren.
Maar met zichzelf, met den mensch als zoodanig, wanneer hij daar geisoleerd en
zonder geschiedkundige autoriteit staat, schijnt de mensch weinig contact te hebben;
men mist, behalve dan daar, waar nog een zekere samenhang met godsdienstige
voorstellingen is blijven leven, de hulp van associaties, van begrippen en verklaringen,
die een innerlijk verband teweegbrengen kunnen. Want met het oog alleen kijkt
slechts de kunstenaar, of althans, hij moet dat kunnen.
En voor wie schept eigenlijk deze kunstenaar, deze beeldhouwer? Dit vraagteeken
wordt steeds grooter en angstwekkender, vooral nu in de landen, die aan den oorlog
hebben deelgenomen, de behoefte aan gedenkteekenen voor de in den oorlog
gesneuvelden sterk aan het verminderen is. En nu ook de bestellingen en aankoopen
onder de burgerij, die overal door inflatie of crisis verarmd is, steeds zeldzamer
worden, zal de beeldhouwer nog meer dan de schilder daaronder te lijden hebben.
Het is mij in de laatste jaren nog wel eens gelukt een vriend, die nog wat bezat, te
overreden zichzelf of zijn vrouw of zijn lieve kindertjes door een armen stakker van
een schilder te laten portretteeren, maar dit resultaat heb ik nooit voor een beeldhouwer
kunnen bereiken, ofschoon de plastiek zich tegenwoordig van het goedkoopste
materiaal bedient. Dit heeft echter ook een psychologische oorzaak. De menschen
begrijpen de schilderkunst veel beter dan de beeldhouwkunst, welke laatste naar
oorsprong en aard een aristocratische kunst is, en wanneer zij zich dat ook niet
eigenlijk bewust zijn, innerlijk verzetten zij zich toch tegen een zoodanige
vereeuwiging als tegen een te groote pretentie, als tegen iets wat hun niet toekomt.
Het zelfvertrouwen ontbreekt, dat alleen een sociaal onafhankelijke, door traditie
geadelde en bevoorrechte klasse hebben kan. Zeker, ook de kleine burgerij heeft
vroeger haar Hermes, haar Venus, haar Amor en Psyche van gips of marmer in de
huiskamer gehad, heeft zich omringd met goedkoope reproducties naar bustes van
Goethe en maskers van Beethoven, en de reliefs van Thorwaldsen waren zelfs in
zeer bescheiden woningen te vinden. Maar ook deze liefhebberij bestaat niet meer,
voornamelijk omdat de woonruimte te klein geworden is en men heeft niet graag een
bronzen beeld in de kamer als sta-in-den-weg. Zoo blijft er ten slotte voor den
beeldhouwer niet veel anders over dan de officiëele opdracht, die slechts aan enkelen
ten deel valt, en wanneer hij met zijn werk succes heeft, de weg naar het een of andere
museum. Men zou kunnen beweren, dat het, evenals in de oudheid, zijn roeping is,
niet voor het individu maar voor de gemeenschap te scheppen, die hem als kerk,
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als staat, als gemeente, of als de een of andere maatschappelijke instelling tegemoet
komt; dit alles echter kan hem den maecenas, den liefhebber niet vergoeden, en hij,
die tegenwoordig nog ondanks alles den moed heeft zich op deze eerwaardige,
voorname kunst toe te leggen moet te voren gelaten constateeren: de beeldhouwkunst
heeft geen publiek.
Ik heb iederen keer, zoo vaak of zoo zelden ik in een museum kom, gelegenheid
dit te constateeren. Het is waar, dat de menschen gewoonlijk ook niet weten hoe ze
met schilderijen moeten omgaan, maar toch vinden ze daar dikwijls een zeker contact,
omdat ze daar van het stoffelijke uitgaan en allerlei associaties en verbindende
elementen aanwezig zijn. De Venus van Tiziaan vinden ze een mooie vrouw, een
zelfportret van den ouden Rembrandt zal hen ontroeren, een heerlijk boschgezicht
noodigt hen uit tot rusten of meewandelen; oude schilderijen met vreemde costuums
zijn amusant als een gezellig comediestuk, ze hebben bovendien het voordeel ons
op de hoogte te brengen van oude zeden en merkwaardige modes uit vroeger tijden.
Van de kleur gaat een zinnelijke bekoring uit, en al mag het dan den beschouwer
niet bewust zijn, zij heeft invloed op zijn stemming, en is als een voortdurend hoorbare
muziek. Men zou denken, dat de beeldhouwkunst nog sterker tot de zinnen moest
spreken, want ook de tastzin speelt daarbij een rol. Een gebeeldhouwde Venus kan
men streelen, een geschilderde Venus niet. Het geheele effect van een schilderij of
teekening berust op gewoonte en zelfs op conventie; er wordt ons gesuggereerd op
een vlak de afbeelding van een wereld in drie dimensies te zien, die b.v. een Chinees,
niet gewend aan het zien in perspektief, in 't geheel niet onderscheiden zou. De
beeldhouwkunst als een kunst die de ruimte vult staat het dichtst bij de werkelijkheid.
Het standbeeld heeft een voor- en een achterkant, kan op iedere wijze bekeken worden,
al naar de beschouwer dat wenscht. En toch, van al deze voordeelen schijnt de plastiek
niet te profiteeren en de verlegenheid van den beschouwer blijft tegenover haar het
grootst. Wat haar nog het meest beschermt, is, volgens mijn ervaring, het didactische
element, de attributen die haar vergezellen, of de historische feiten waarop zij
betrekking heeft of ook een grootere dramatische enscèneering. Van dit gezichtspunt
uit wordt misschien ook nog de moderne, en daarvan juist de slechtste,
beeldhouwkunst begrepen, die een handeling realistisch voorstelt of het verloop van
een gemoedsbeweging zoo gemoedelijk en roerend mogelijk veraanschouwelijkt.
Het kleinste aantal vrienden vindt de goede moderne plastiek, die afstand gedaan
heeft van poetische en litteraire ontleeningen. Misschien ook komt hier nog een factor
bij: binnenshuis in het museum ziet het marmer er te wit, te nieuw, en het brons te
glad uit. Deze nieuwe beelden schijnen geen huid te hebben en lijken nog naakter
dan antieke beelden, of eigenlijk meer uitgekleed dan naakt, en bovenal ontbloot van
een innerlijk verband, dat ook als een soort gewaad of omhulsel van de ziel
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dienst doen kan. Zoo gaat juist van moderne kunstwerken een indruk van abstractie
of liever geïsoleerdheid uit. En ik moet ten opzichte van de moderne beeldhouwkunst
wel tot de conclusie komen, dat de menschen vreemd tegenover haar blijven staan,
dat zij er niet door getroffen worden, dat zij, en daarop komt het voor het effect altijd
weer aan, haar niet meer voelen of beleven als datgene, wat onze oogen waarnemen.
Zoo duikt telkens weer het probleem op of de kunst van den beeldhouwer, die wij
ten slotte van de Oudheid overgenomen hebben en die toen paste in alle onderdeelen
van het openbare leven, of die kunst nog noodig, nog levensvatbaar is, of zij niet een
aristocratische, academisch geworden overlevering voortzet, die zich in ons leven
zooals dat nu geworden is alleen kan handhaven als iets vreemds, als iets
geïmporteerds uit andere tijden en een ander klimaat.
Deze opmerkingen moest ik voorop laten gaan, alvorens tot een bespreking van
een kunstenaar als Georg Kolbe te komen. Wanneer in de laatste decenniën een
beeldhouwer in Duitschland optrad, werd hij eerst aan een soort examen onderworpen
en wel voornamelijk over de pijnlijke vraag, of hij van Rodin of van Adolf Hildebrandt
afstamde. Kolbe werd voor een leerling zoowel van den een als van den ander
gehouden, waaruit dus blijkt dat hij een plaats tusschen deze beide uitersten innemen
moet. Bovendien heeft Kolbe zelf gezegd, dat hij in 1909 in Parijs Rodin wel
opgezocht heeft, maar dat hem nooit het geluk te beurt gevallen is bij dezen meester
te mogen werken en dat hij evenmin een leerling van Hildebrandt is. De groote
europeesche roem van Rodin is tegenwoordig in een periode van twijfel gekomen.
Hij wordt nu een impressionist genoemd, wat bijna een scheldwoord geworden is.
Kolbe zelf, die zich nooit op een partijdig standpunt gesteld heeft, verdedigt Rodin,
omdat hij hem tot de extatische, tot de Michelangeleske naturen rekent, omdat men
den grooten barok-kunstenaar evengoed als den modernen Rodin beschouwen moet
als gotische beeldhouwers. Hildebrandt is buiten Duitschland weinig bekend; hij
heeft een heel bijzonder boek nagelaten: ‘Das Problem der Plastik’; maar bovenal is
hij een der laatsten geweest, die het marmer bewerkte, die het groote, uit dit edele
materiaal geschapen gezin nog met eenige zeer aristocratische nakomelingen verrijkt
heeft. Hildebrandt heeft getracht de moderne beeldhouwkunst te redden door haar
te bevrijden van alle dichterlijke en litteraire aanhangsels, de heele verzameling van
emblemen, tropeeën, allegorieën, en door haar gebied uitsluitend tot de menschelijke
verschijning te beperken. De beeldhouwkunst is aristocratisch, onburgerlijk en van
nature onnaturalistisch, en in dezen zin is Hildebrandt - waarbij een soort voorbeeldig
academisme niet geheel vermeden kon worden - de laatste ‘Griek’ in Duitschland
geweest. Er is ook wel beweerd, dat Kolbe soms onder den invloed staat van
Hildebrandt's sterksten tegenspeler, Ernst Barlach, die, zooals ik in een vorig artikel
heb betoogd, als houtsnijder zich een nieuwe
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zelfstandigheid verworven heeft; die zijn figuren als sociale, als lijdende wezens van
de landwegen haalde en zoo een barbaarsche, noordelijke plastiek schiep, die in
geenerlei verband meer stond tot de overleveringen uit de Oudheid, uit de
grieksch-romeinsche beschavingssfeer.
Er is in het leven en het werk van Georg Kolbe nooit sprake geweest van
sensationeele ontdekkingen, van protesten of polemieken of van principieel partij
kiezen, en wat hem zijn reputatie heeft bezorgd is de kwaliteit van al zijn werk, is
de zekerheid en de evenwichtigheid van zijn manier van scheppen. Er zijn ook geen
bepaalde werken, die men als keerpunten zou kunnen beschouwen, die zijn aard
samenvattend typeeren, tenzij dan de figuren uit zijn twee laatste levensjaren, die
plotseling meer dan levensgroot werden en die men met recht monumentaal noemen
kan. Het bizondere aan Kolbe is zijn stille manier van voortgaan, zijn rechte weg,
en toen ik zooeven over het bijna tragische probleem der moderne plastiek sprak,
over het problematische van haar bestaan aan den rand van alle kunst, over het steeds
meer verdwijnend verband met ons geheele leven, leek Kolbe mij de eenige die zich
door al deze vragen en weifelingen niet van de wijs liet brengen. Er is geen kunst
minder naar een programma, naar een theorie opgezet; geen kunst bovenal die ondanks
haar rijkdom aan mogelijkheden minder experimenteert; geen kunst waar de harmonie
tusschen de hand en den blik van den kunstenaar, tusschen de voorstelling en het
resultaat zoo groot is als hier, een kunst die vroeg rijp was zonder tot nu toe te
verouderen, die jong gebleven is en zich toch met bezonnenheid in de bestaande
traditie heeft gevoegd. Op zijn eenvoudige, altijd practische manier gelooft Kolbe
aan de roeping en de toekomst van de beeldhouwkunst, omdat er menschen zijn
zooals hij, in wie de drang, de vaste materie tot iets plastisch te vormen zóó sterk is
dat zij het niet laten kunnen. En hij denkt zelfs dat zulke bezetenen, al mag dan de
algemeene belangstelling ook nog zoo gering geworden zijn, volstrekt niet behoeven
te wanhopen. Ik heb hem eens ronduit gevraagd: ‘Zoudt u in den tegenwoordigen
tijd iemand nog durven aanraden beeldhouwer te worden?’ Kolbe antwoordde:
‘Waarom niet? Als iemand talent heeft en bovendien een beetje verstand, zal hij
altijd wel slagen.’
Over zijn ontwikkelingsgang valt niet veel te vertellen. Kolbe was schilder of
wilde dat worden; hij ging een half jaar bij Julien in Parijs op de teekenschool en
van daaruit, altijd nog als schilder, naar Italië, waar hij, zooals verscheidene anderen
vóór hem, zijn eigenlijke roeping ontdekte. Dat gebeurde, zooals alles bij Kolbe,
zonder eenig dramatisch vertoon, zonder spijt over den verloren tijd, die trouwens
voor het resultaat van zijn leven in zijn geheel inderdaad niet verloren was. Kolbe
keek toe bij het werk van zijn landgenoot, den beeldhouwer Louis Tuaillon, terwijl
die in zijn atelier bezig was, en ook Kolbe's hand verlangde er naar den beitel te
hanteeren.
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Van Tuaillon leerde hij hoe hij het geraamte van de figuren moest maken, en stellig
had hij zich toen geen beter voorbeeld kunnen wenschen dan dezen meester van den
concisen, strakken vorm, wiens figuren in hun zuivere evenwichtigheid zoo licht en
jong, zoo volkomen vrij van de zwaarte van het materiaal schijnen. Zijn ‘Amazone,’
die voor de National-Galerie in Berlijn staat, is een zeer zelfstandige zuster van zijn
Diana; het is een slank jong meisje, dat echt paardrijden geleerd heeft. Aan Tuaillon
heeft Kolbe volgens zijn eigen zeggen als leerling veel te danken, aan hem en aan
zijn anderen vriend August Gaul, dien men wel als den grootsten modernen
beeldhouwer van dieren beschouwen moet, en die Kolbe vooral door zijn geduld en
den eenvoud van zijn werkmansgeest beïnvloed heeft. Met deze beide invloeden
ging die der klassieke Oudheid zeer goed samen. De kunst der Oudheid is voor den
noordelijken mensch altijd een ideaal geweest en zal dat wel altijd blijven. maar,
behalve in de zuiverheid harer bedoelingen, mag men ze hier niet navolgen, wanneer
men niet in het academische of het geforceerd monumentale vervallen wil. Kolbe's
kunst wekt vertrouwen en zal blijvend zijn, omdat zij tusschen deze beide gevaren
een veiligen weg gevolgd heeft en omdat zij opgebouwd is op een basis die in alle
seizoenen van het leven even vruchtbaar blijft. Zoo was hij, nadat hij bij deze beide
vrienden toegekeken had, op zijn drie en twintigste jaar reeds een volleerd meester,
die verder niets anders te doen had dan de kwaliteit van zijn werk gaaf te bewaren,
zich zelf niet gemakzuchtig te herhalen en aan zijn kunst telkens een hoogere taak
voor te leggen.
De kunst van Kolbe is nooit naturalistisch of impressionistisch geweest en ze is
ook niet expressionistisch geworden. Men zou haar, daar zij geenerlei programma
onderschrijft, neutraal kunnen noemen, als ze ons onverschillig liet, als zij ons niet
liet voelen dat haar wortels zich gevoed hebben uit een gelijkmatig stroomend
levensgevoel. Ziet men veel werken van Kolbe bij elkaar, dan schijnen die, hoewel
zij nooit geforceerd een individueelen stempel dragen, één enkele familie te vormen,
die van hem is, die goed en echt is zooals hij zelf, en wier afzonderlijke figuren,
ofschoon hij ze gedurende den langsten tijd van zijn scheppend leven slechts op halve
levensgrootte maakte, in onze herinnering voortdurend schijnen te groeien. Dat is
een kwestie van uitsparen; de rustige verhouding der vlakken onderling, met hun
geleidelijk en toch niet ongeaccentueerd in elkaar overgaan, biedt ruimte aan een
overvloed van visioenen. Lessing heeft in zijn ‘Laokoon’ eens gesproken over ‘het
vruchtbare oogenblik;’ hij bedoelt het moment, waarop twee krachten of bewegingen
elkaar ontmoeten en een soort stilstand veroorzaken. Dat oogenblik is meer dan een
oogenblik, het weerspiegelt of concentreert (zonder echter het op te houden) het
disharmonische en weer naar eenheid terugverlangende leven. Uit twee stemmen
ontstaat een harmonie, en het is wel van algemeene bekendheid, dat goede
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beeldhouwkunst ook een muzikalen indruk maakt, dat de uitwerking van haar vormen
op accoorden schijnt te berusten. Goede plastiek heeft ook iets isoleerends, zij is een
wereld op zichzelf en wij beoordeelen den meester in de eerste plaats naar de vrijheid,
de onafhankelijkheid, die hij aan zijn figuren weet te geven. Adolf Hildebrandt heeft
de zijne, o zeker, op imposante wijze, door een wat koele atmosfeer van
gereserveerdheid in veiligheid gebracht; die van Kolbe hebben meer lichamelijke
warmte, meer zinnelijkheid, meer onwillekeurig leven, zoodat wij ons dichter bij
hem voelen, ofschoon hij hun ieder verband met de wereld buiten hen ontneemt,
zoodat zij uitsluitend door het totaal, nooit door interessante détails werken kunnen.
Dat deze vereenvoudiging Kolbe in het bloed zit en niet een gevolg is van theoretische
opvattingen, bewijzen wel zijn teekeningen, die geen vaste omtrekken hebben, die
als het ware van zelf, alleen door hun vorm, het spel van licht en schaduw,
gemodelleerd worden. Reeds op de teekening schijnt de afgebeelde mensch geheel
naar binnen te leven en het verband, waarin hij als afhankelijk, problematiek wezen
tot de buitenwereld zou hebben kunnen staan, is zuiver innerlijk geworden, is een
Leitmotief van het geheel, waarbij de voor de beeldhouwkunst zoo gevaarlijke
psychologische uitdrukking aan geen onderdeel of détail alleen wordt overgelaten.
Wil Kolbe de smart of iemand die weent weergeven, dan overtuigt hij ons niet door
tranen of een verwrongen gezicht, maar de smart of de rouw wordt uitgedrukt door
de geheele lichamelijke verschijning. Zoo ligt in zijn ‘Ariadne’ de uitdrukking van
achterblijven, van verlaten zijn, tot in de dominante der opgeheven handen, die niet
meer geven en ontvangen kunnen, die leeg geworden schijnen te zijn. Ook aan een
sterk dramatische handeling weet Kolbe nog dien indruk van rust te geven, die ten
slotte de grootste weldaad van het plastisch genieten blijft. Het is niet noodig daarbij
te denken aan de vechtenden op het fries van het Pergamenische altaar, die allen op
het oogenblik van de hoogste krachtsontwikkeling versteend lijken. Kolbe hechtte
er niet aan groote, in détails uitvoerige, gevechtsscènes uit te beelden; alleen al door
het te veel aan requisiten schenen ze hem overladen. Als hij naar antieke overlevering
een ‘Vrouwenroof’ maakt, een dicht op elkaar geperste groep van slechts één man
en één vrouw, dan ontstaat ook daar een harmonie uit twee stemmen, een van den
aanval en een van de verdediging; zonder eenige philosofische speculatie blijkt hier
duidelijk de tegenstelling tusschen het mannelijke en het vrouwelijke principe, die,
toch op elkaar aangewezen, weer een eenheid vormen. In het algemeen heeft hij aan
één figuur genoeg, om de elementaire, de tegelijkertijd tegenovergestelde en
opbouwende krachten van het leven, zichtbaar en voelbaar te maken. Wanneer hij
een ‘Danseres’ maakt, dan wordt het tevens de dans ‘an sich,’ het suggereeren van
een kringbeweging, b.v. door twee uitgebreide armen die het lichaam opheffen en
in zwevenden toestand houden;
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of in een andere variatie: de eene arm beweegt het lichaam, terwijl de andere die
beweging rhytmeert en matigt, zoodat een samenwerking als van motor en rem
ontstaat. Hoe dit zij, men krijgt een indruk van de zaligheid te dansen, van een
extatische vervoering, die tevens een ander soort van rust beteekent.
Alle figuren van Kolbe zijn licht en jeugdig; zij zijn van onzen tijd en toch weer
tijdeloos; ze zijn prachtig getraind, ze kunnen hardloopen en springen, ze kunnen
ook boksen, worstelen, voetbal en tennis spelen, ofschoon er nooit sprake is van een
bepaalde tak van sport. Iedere beeldhouwer heeft zijn ideaal van de menschelijke
verschijning, hij gelooft aan haar volmaking of hij droomt daarvan, en wat ons de
ouderdom dezer wereld verzekert, haar bestendige eenheid en verbondenheid in
enkele elementaire aandriften, dat zijn juist deze droomen die altijd weer terugkeeren,
ook al is de jonge scheppingsdag lang voorbij, toen natuur en geest nog niet
gescheiden waren, toen de mythen het verleden nog vasthielden als een verinnerlijkt
heden. Deze beelden van Kolbe willen ondanks hun realiteit de zwaartekracht
overwinnen, en zoo komt het, dat hij zich telkens weer in allerlei variaties bezig
gehouden heeft met het probleem van het vliegen, niet met een machine, die
luchtomnibus, maar heel anders, zooals we dat uit onze droomen kennen, een zalig
verlangen naar een lichtheid, die zich verwant voelt met het element van de lucht;
die er op vertrouwt, dat die lucht ons wel zal kunnen dragen, als wij dat maar sterk
willen. Kolbe heeft hiervoor geen mythologie noodig, geen Ganymedes of Icarus en
hij bespaart ons zelfs het requisiet der vleugels. Zijn ‘Vliegster’ van 1927 b.v., die
staat op een even aangeduide wolk, schijnt haar uitgestrekten arm op de lucht te
steunen, terwijl zij zich met haar andere hand, die vlak en naar beneden gebogen is,
schijnt af te zetten. Hij variëert dit thema later met zijn ‘Wolkenvaart’ in een groep;
ook hier weer de paralleliteit van twee in beweging zijnde figuren, die beide op een
wolk knielen en met hun opgeheven ellebogen het door de lucht gedragen worden
aanduiden.
Een wijs man heeft eens van onze houding in het leven gezegd: het moreele spreekt
vanzelf. Zoo zou men over de houding van den scheppenden kunstenaar kunnen
zeggen, vooral in de plastische kunst: de ziel spreekt uit zichzelf. Het is de eenige
kunst, die de ruimte en niets dan de ruimte bezit en zij moet die ruimte indeelen en
vormen door zuiver lichamelijke scheppingen. Kolbe heeft elke verhouding van den
mensch tot de ruimte uitgebeeld, en er bestaat wel geen beweging, die hij niet heeft
trachten vast te houden; die niet door een enkele figuur, waarbij hij als hulprequisiet
hoogstens een steen noodig heeft, voorgesteld is: liggen, knielen, hurken, opstaan,
hardloopen, kruipen, klimmen, dalen, vallen, naar beneden storten. Dat alles is uiterst
eenvoudig, ontleend aan het physieke leven, dat iedereen kent, het is alledaagsch en
tegelijk geadeld door den harmonischen
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vorm, die al het momenteele, heftige, gewrongene in zijn rust heeft opgenomen.
Zeker, soms heeft hij ook fantastische voorstellingen, zooals alle kunstenaars die het
oude geheugen en het droomenboek der menschheid bezitten, en die met elementaire
voorstellingen van nog primitieve menschenwezens altijd weer terug kunnen keeren
achter den tijd van onze gemechaniseerde beschaving. Zoo in het merkwaardige
werk, dat hij genoemd heeft ‘De roep der aarde,’ met de figuur van een vrouw, die
met haar eene knie op den grond steunt, haar luisterend hoofd op de andere knie,
welke als 't ware in de hoogste aandacht gespannen is; haar eene hand houdt ze op
de aarde, om wat die haar toefluistert ook te voelen, terwijl haar andere arm met de
benedenwaarts gekromde hand in een voortgezette beweging zich naar boven verlengt,
alsof ook die hand het geluid, eer het wegsterft, nog eens zou willen opvangen. De
heele figuur luistert, en men zou hier in de verleiding komen te spreken van de
verloren gegane kracht van een zintuig, hoewel dit zoo elementair voelend vrouwelijk
wezen niets primitiefs of archaïsch heeft en wat haar uiterlijk betreft volkomen in
onzen tijd zou passen.
Men kan, zooals ik reeds gezegd heb, bij Kolbe soms punten van aanraking met
Hildebrandt en Tuaillon, met Rodin en ook Maillol, en eindelijk ook weleens met
Barlach vinden; echter nooit spreken van gezochtheid of van een nieuwe
georiënteerdheid, daar Kolbe's eigenschappen vroeg uitgesproken waren en zijn
meesterschap in dertig arbeidsjaren niet is verstard. Zoekt men in zijn werk naar een
hoogste punt, dan zou men zijn laatste periode moeten nemen, waarin zijn figuren,
die hij tot nu toe in klein formaat maakte, plotseling zijn begonnen te groeien en
blijkbaar streven naar monumentaliteit. Sommige bewegingsmotieven, waarvoor hij
vroeger kleine afmetingen voldoende vond, heeft hij in het groot herhaald, later echter
is hij met iets geheel nieuws gekomen door figuren te scheppen van mythische
beteekenis, alsof een door hem onderdrukt dichterlijk element zich eindelijk een
uitweg gebaand heeft. Kolbe beheerscht deze groote, aan materiaal rijke, massieve
vorm evengoed als de kleine lichtere, en de meer athletische figuren uit zijn lateren
tijd zijn niet minder oorspronkelijk dan de slanke en sierlijke van vroeger. Er bestaat
van hem een heel mooie ‘Torso van Dionysos’ uit 1932, maar de opstijgende en naar
boven kijkende reus, die hij ‘Zarathustra's verheffing’ noemt, een wat gerekte figuur,
kan ik niet als Nietzsche's danser en denker zien. Ten slotte weet men ook niet van
Rodin's ‘Penseur’, wat hij denkt en of hij eigenlijk wel denkt. Bij dergelijk figuurlijk
gedachtenwerk vindt de plastiek haar grenzen, die Kolbe's fijn kunstgevoel in den
regel niet overschrijdt. Het mooiste uit zijn nieuw monumentaal geslacht is zijn ‘Eva’
van 1932, en stellig ook het warmste, wat hij ooit gemaakt heeft. De figuur, meer
dan levensgroot, wat hier een voordeel is, zou een germaansch type kunnen voorstellen
zonder de wat
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vlakke neus en de slavische jukbeenderen, waardoor zij eerder thuis schijnt te hooren
in een jonger, primitiever tijdperk der menschheid. Haar droomerige oogen heeft ze
half opgeslagen, alsof ze pas ontwaakt is; de schouders zijn wat opgetrokken, als
voelde ze voor het eerst den adem van een windje. Dit is een van de weinige figuren
van Kolbe, waarmee men in een gevoelscontact komt en in een zeer intiem zelfs, er
ligt verleiding in het nog mythische, halfbewuste, maar reeds lokkend gevaarlijke
van deze vrouwennatuur. Bij deze figuur, die niet bijbelsch, niet antiek, maar van
nu en van altijd is en die niet eens een appel noodig heeft, moet Eros sterker en
voelbarer meegewerkt hebben dan gewoonlijk. Het spel van twee bewegingen
tegenover en in elkaar, dat hij technisch altijd beheerscht heeft, is hier grootsch
geworden. Laat men maar eens op de handen letten, hoe zij zich met de eene naar
voren geopende hand aanbiedt, terwijl zij zich met de andere, die naar achteren
gebogen is, tegelijkertijd weigert. Deze monumentale gestalten schijnen eerder een
nieuw begin dan het eindpunt te zijn van een kunst, die sommigen misschien al te
beheerscht en te afgemeten voorkomt. Georg Kolbe is op het oogenblik zes en vijftig
jaar oud, hij is dus op den leeftijd van de grootste scheppingskracht, en daar hij niet
tot die menschen behoort, die in hun jeugd in schitterende explosies ineens alles wat
ze bezaten uitgegeven hebben, mogen wij van zijn rijpheid en zekerheid nog menig
schoon bewijs verwachten, dat de beeldhouwkunst, zooals wij die uit een oude
europeesche traditie ontvangen hebben, nog leven en een plaats in ons bestaan
innemen kan.
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Cultuur en kunst der noordwest indianen
door W. Jos. de Gruyter
III. (Slot) Het ornament
WANNEER men in het algemeen archaïsche kunstvormen nagaat, kan men deze
zonder veel moeite onderbrengen in drie hoofdgroepen, namelijk de naturalistische,
de geometrische, en de symbolische of gestyleerd naturalistische. Waarbij het duidelijk
zal zijn, dat de werken der laatstvermelde groep eigenlijk het midden houden tusschen
die der twee andere; zoodat het allereerst en hoofdzakelijk gaat over de verhouding
van de primair naturalistische tot de z.g.n. abstracte patronen of vormgevingen.
De groote onjuistheid nu is de veronderstelling, dat noodzakelijkerwijze het
geometrische zich uit het naturalistische moet hebben ontwikkeld, of omgekeerd:
beide stijlen - geen van beide aanvankelijk toekomend aan een stijl in den volledig
cultureelen zin - kunnen gelijktijdig, onafhankelijk van elkaar optreden. Maar dan
begint ook terstond een proces van wederzijdsche beïnvloeding, hetgeen historisch
vooral hierdoor in de hand werd gewerkt, dat de afstand tusschen ornament en
natuurgetrouwe afbeelding voor den mensch der oudheid niet zoo groot was als voor
ons.
Immers, ons denken is goeddeels verstandelijk ontledend, in elk geval scherp
onderscheidend; dat van den primitief daarentegen in overwegende mate emotioneel
samenvattend en dus niet zoo sterk differentieerend. Wat met betrekking tot ons
onderwerp inhoudt, dat de primitief geneigd bleek vormgevingen, die ons thans louter
decoratief zullen toeschijnen, op te vatten als bezield en levend in een naturalistischen
zin. Bijv. kon, om iets te noemen, een langs rationeelen (technischen) weg ontstaan
of ook spelenderwijze verkregen randje van in elkaar grijpende lichte en donkere
figuurtjes hem de afwisseling van dag en nacht suggereeren; een spiraalvorm, een
opgerold slangenlijf; een stip in een driehoek, het oog van een vogel- of dierenkop,
enz. Zulk een vergelijking of gelijkstelling - meer het laatste waarschijnlijk, dan het
eerste - werd snel en onwillekeurig gemaakt, eischte geen buitengewone inspanning
van wil of verbeelding en had stellig niets uit te staan met een voorbedacht styleeren
of met hetgeen wij allegorie noemen.
Willen wij ons bij wijze van benadering een nauwkeuriger voorstelling maken
van den oorsprong en de ontwikkeling der kunst, dan ligt het voor de hand, een
n a t u r a l i s t i s c h e beeldingswijze als het uitgangspunt te aanvaarden. De beroemde
Oud-europeesche grotschilderingen van Alta-
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mira, Font de Gaume e.d. toonen een nagenoeg impressionistische levensinstelling
en een soms caricaturaal aandoende scherpte van rechtstreeksche natuurwaarneming.
Deze wandschilderingen schijnen in de eerste plaats hevig emotioneele reacties op
de buitenwereld, in het bijzonder dan op de dierenwereld; in hoeverre de aesthetische
impuls een bewuste medebepalende of beslissende factor bij hun ontstaan was, kan
m.i. gevoegelijk buiten beschouwing blijven, daar men hier het gevaarlijk terrein
betreedt van onvruchtbare speculaties of persoonlijke wenschen. Zeer wel mogelijk,
zelfs waarschijnlijk, lijkt mij de veronderstelling van den Franschen geleerde Luquet,
dat de palaeolithische kunst in eerste instantie zou zijn ontstaan uit toevallige hand(en voet-) afdrukken in de weeke klei van de grotwanden of van den grotbodem,
welke afdrukken dan later met opzet zouden zijn nagebootst. Dit houdt echter voor
mijn gevoel geenszins in, dat de drang tot een beeldend zich uitdrukken den oermensch
niet reeds in 't bloed gezeten kan hebben; men moet hier duidelijk onderscheiden
tusschen den d r a n g en het v e r m o g e n . Ook zou ik persoonlijk willen aannemen,
dat men zulke handafdrukken of -uitbeeldingen terdege spoedig een magische
beteekenis toekende, namelijk die van het ‘grijpen’ of ‘vangen,’ d.w.z. van het ‘jagen,’
daarmede ook van het ‘in bezit nemen’ of ‘bezitten.’ Het ligt immers voor de hand,
dat de hand symbolisch zou zijn voor het vangende en het bezittende of bewarende,
hetgeen soms zijn uitdrukking ook vindt in de taal; het Germaansche woord voor
hand bijv. werd waarschijnlijk afgeleid van een Goth. woordstam voor vangen,
grijpen, pakken.1)
In het midden latend echter, welke bedoelingen de oermensch gehad kan hebben
met zulke handafbeeldingen en met de vermoedelijk latere, verbluffend kundige
wandschilderingen of -graveeringen naar bisons, rendieren, enz. kan opgemerkt
worden dat deze oudste kunst, nauw verwant aan de betrekkelijk recente der
Boschjesmans, Australiërs en Eskimo's, een spontaan realistisch karakter heeft. En
de sculpturen uit dezen ouden steentijd, hetzij in den vorm van laagreliëfs op
rotswanden, hetzij als rondplastieken uit steen, ivoor, been of hoorn, bevestigen dit:
ook hier een groote natuurgetrouwheid of poging daartoe, het stroever materiaal ten
spijt.
Echter gaan ook bepaalde ornamentvormen terug tot oudste tijden van menschelijke
ontwikkeling. Waar zij hun ontstaan aan dankten, men weet het niet; in het algemeen
heeft het ornament iets zeer raadselachtigs. Dat het in eerste instantie een directe
manifestatie zou zijn van een ingeboren zin voor vormelijke wetmatigheid, klinkt
onwaarschijnlijk. Maar in elk geval moet men in het oog houden, dat de
jongpalaeolithische mensch - en hij leefde in een schimmelige oudheid, volgens
Niklasson tusschen de jaren 18000-7000 vóór Chr! - de bovenbedoelde
handafbeeldingen blijkbaar omgaf met evenwijdig loopende gebogen of
spiraalvormige lijnen; terwijl
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hij voorts streng geometrische motieven als cirkels en S-vormige teekens grifte in
zijn zoo geheeten commandostaven van been of rendiergewei. In de eerste plaats
zullen deze patronen wel eveneens rechtstreeks van de natuur zijn ‘afgekeken’ en al
dan niet met magische bijbedoelingen zijn overgenomen.
Zeker dankte in de oudheid het ornament zijn grootsten ontwikkelingsstoot evenwel
aan de vlecht-, maas- en weeftechnieken, bij welker beoefening geheel onwillekeurig
in de ontworpen voorwerpen bepaalde lineaire wetmatigheden werden verkregen.
Het klassieke voorbeeld leveren de verschillende soorten van vaatwerk, zoowel die
van het oude Europa als uit andere werelddeelen: bij het vlechten uit biezen of uit
dunne buigzame twijgen ontstonden door de kruisingen rhythmische figuren, welke
men vervolgens ging overbrengen op andere technieken, bijv. op kalbassen inkraste
of ook schilderde op aardewerk. Dat behoeft echter niet in te houden, dat het zinrijk
functionneele werd vervlakt tot een ‘bedriegelijk’ aesthetisch spel, want in vele
gevallen kan juist dit overdragen duiden op het feit, dat men aan de patronen een
meer of minder duidelijk omschreven, visueel magische beteekenis was gaan
toekennen - reden vermoedelijk, dat men er soms zóó hardnekkig aan vasthield.
Op deze wijze dan konden twee tegengestelde ‘stijlen’ ontstaan, een geometrische
en een naturalistische, die op elkaar inwerkten en weer tot nieuwe samengestelder
kunstvormen aanleiding gaven. Hetgeen vergemakkelijkt werd, zooals boven al
aangestipt, door het uitgesproken animistisch levensgevoel van den mensch der
oudheid. Want zijn emotioneele ontvankelijkheid, zijn s e e l i s c h e levensinstelling
en altijd werkzame verbeelding, deden hem oogen en ooren, dierenkoppen of
bliksemstralen zien in die eenvoudige patronen, waarin wij in den regel niet anders
dan ‘doode’ of althans ‘doodgewone’ kruisen of vierkanten of driehoeken kunnen
ontwaren. Anderzijds vertoonden van hun kant de realistische uitbeeldingen, mede
door het overbrengen op onwillig materiaal of door een eindelooze herhaling van
hetzelfde gegeven, in toenemende mate een tendens naar de geometrische vervlakking,
d.w.z. naar een decoratieve ‘monumentaliteit.’ Zoodat het bij de beoordeeling van
oude kunst in vele gevallen volstrekt niet valt uit te maken, of men met het eene dan
wel met het andere proces te doen heeft.2)
Zich van het voorafgaande rekenschap te geven lijkt mij zeker gewenscht, als men
de ornamentiek der Indianen van de Noordwestkust van Noordamerika wil leeren
kennen; en zonder eenig inzicht in het ornamentale deel dezer kunst is ook een goed
begrijpen van de plastiek vaak niet mogelijk. Want weliswaar komen zuiver
realistische beelden voor, maar deze zijn een uitzondering op den regel. Een kostelijk
voorbeeld van naïeve natuurge-
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trouwheid geeft het wondermooi houtplastiekje in 't Berlijnsch Museum van een zich
oprichtende pad (afb. 2), ontroerd en innig gezien en waarin vooral zoo juist de
tegenstelling werd gebeeld van de strakgespannen gladheid van den buik en het
wrat-achtig oppervlak van den rug. Dit speciaal plastiekje is mede hierdoor
uitzonderlijk, dat het de padde weergeeft, terwijl men volgens Adam voor 't overige
enkel afbeeldingen van den kikker tegenkomt in deze Indiaansche kunst.
Gewoonlijk echter blijkt de Noordwest plastiek beheerscht door een strenge
stylistische wetmatigheid, waarin sierende en uitbeeldende elementen zóó wonderlijk
in elkaar grijpen, dat het vaak ondoenlijk is om een grenslijn tusschen de twee te
trekken. Wat is hier tot ornament geworden afbeelding, wat tot naturalisme geworden
geometrie? En in nauwsten samenhang hiermee een tweede vraag: in hoeverre mag,
of moet men zelfs, bepaalde ornamentmotieven dezer kunst een oorspronkelijk
religieuzen zin toeschrijven? Deze vragen zal ik zelfs bij benadering niet kunnen
beantwoorden, maar ik plaats er toch graag eenige kantteekeningen bij, die voor den
lezer, naar ik hoop, verhelderend zullen blijken.
Wenden wij ons om te beginnen tot de heilige ‘dekens’ der Tlingit Indianen (afb.
6), die thans des te meer waarde hebben nudat de inboorlingen zulke weefsels niet
meer schijnen voort te brengen. Deze z.g.n. dansdekens waren uitsluitend het ontwerp
van de mannen, maar werden door de vrouwen uitgevoerd; het weven ervan duurde
m i n s t e n s een half jaar, den tijd dus dien men ook in Indonesië veelal besteedde
aan een ikatdoek. Aardig is het hierbij aan te teekenen, dat de Indiaan dan ook meende
dat het weefsel zelf ongeduldig kon worden.... In een mythe der Haida leest men
althans de volgende verzuchting van het vermoeide patroon eener deken, waar een
vrouw mee bezig is: ‘Morgen, eveneens, één van mijn oogen (zal nog zijn) onvoltooid,
onvoltooid’.3) Een fijn staaltje van het animisme der primitieve opvattingen!
Deze ritueele dekkleeden, o.a. geweven uit wol van de berggeit en uit hondenhaar,
werden, zorgvuldig gewikkeld in hulsels vervaardigd van berendarmen, bewaard in
houten kisten gelijk afb. 1 er een te zien geeft. Zij werden uitsluitend bij feestelijke
gelegenheden door de sjamanen (‘medicijnmannen’) en opperhoofden gedragen.
Van dit laatste gaf het frontispice bij het vorig - tweede - artikel een indruk, al miste
men natuurlijk de suggestieve werking der heldere zachte kleuren. Het om den
schouder geworpen kleed op dat frontispice vindt men terug als afb. 6 bij dit artikel,
en de leeren borst- en buikbedekking, in rood en zwart beschilderd met een
voorstelling van den bever, als afbeelding 3.
Bever-uitbeeldingen komen in dit verband veelvuldig voor. Trouwens, ook het
centraal, opzittend wezen op het zoojuist vermeld houten kistje te Londen (afb. 1) door de ooren dadelijk als dier of als mythisch dierwezen
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gekenmerkt - geeft waarschijnlijk den bever te zien, die bijna altijd mannetjes-makend
wordt weergegeven. Weliswaar ontbreken bij het dier op deze kist de karakteristieke
groote knaagtanden, maar op de bevervoorstelling van het Chilkát weefsel uit het
Hamburgsch Museum (afb. 13 bij mijn vorig opstel) ontbreken de tanden zelfs geheel
en al. Daarentegen ziet men deze scherpe beverbeitels met eenige expressionistische
overdrijving aangeduid op het onderste dier van het linksche der twee
totempaalmodellen uit het Trocadéro Museum (afb. 4), waar dan ook in 't bijzonder
h e t k n a g e n moest worden uitgedrukt, daar Bever hier zijn geliefd dwarshoutje
tusschen de voorpooten houdt; zooals men weet, kan dit merkwaardig beest zelfs
fiksche boomstammen vellen, hetgeen dan ook in Indianenmythen meermalen tot
uitdrukking komt. Bij de Haida dankte de bever aan deze eigenschap trouwens zijn
naam, want hij heette eenvoudigweg ‘tciñ’ (Holl.: tsjing) d.w.z. ‘tand’. Dat men er
daarom van hield hem knagend af te beelden, ligt voor de hand, maar zeer
merkwaardig is het dan wel, dat op vele schilderingen en plastieken de onderkaak
ontbreekt.4)
Wat nu de beverafbeelding op het leeren dansschort der Haida betreft (afb. 3),
misschien zal menigeen bij een eersten oogopslag er in 't geheel geen bever in zien,
enkel een indruk krijgen van een levendige veelheid van oogen of oog-achtige
siermotieven; dit overeenkomstig den indruk, dien men ook krijgt van het weefsel
op afb. 6, dat vermoedelijk een mythische walvischsoort weergeeft. Deze indruk
wordt opgeroepen door het zoo geheeten o o g o r n a m e n t van de Noordwest
Indiaansche kunst, waarover al heel wat gedisputeerd is en met name door Heinrich
Schurtz en Franz Boas uiteenloopende meeningen zijn verkondigd. De eerste voltooide
in 1894 een opmerkelijk, zij het niet standhoudend werk, waarin hij deze oogmotieven
opvatte als ‘Kümmerformen’, d.w.z. als verschraalde afbeeldingen - abstraheeringen
of reduceeringen - van geheele koppen en zelfs geheele gestalten van totemvogels
en -dieren. Om duidelijkheidshalve een zinnetje van hem aan te halen: ‘Es ist also
ein Kopf- oder Gesichtsornament, aus dem sich das Augenornament entwickelt hat;
die Köpfe und Gesichter aber kann man ihrerseits oft als Reste ganzer Figuren
betrachten.’5)
Boas daarentegen, de grootste autoriteit op het gebied van de cultuur en kunst
dezer stammen, meende in zijn The decorative Art of the Indians of the North Pacific
Coast, dat deze oogornamenten niets met werkelijke oogen hadden uit te staan, maar
slechts dienden ter aanduiding van de plaatsen waar zich bij dier of mensch e e n
g e w r i c h t bevindt. Adam is hierna in zijn reeds in mijn vorige artikelen genoemd
werk over deze kunst nog verder gegaan in de richting van Boas. O.a. toont hij aan,
dat de z.g.n. oogornamenten zich van de werkelijke oogen onderscheiden, doordat
deze laatste nagenoeg altijd amandelvormig omlijnd zijn, hetgeen niet geldt voor de
ornamentale oogen op de geledingen, welke laatste hij uitsluitend als een
phantasierijke Spielerei opvat.
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Echter geloof ik dat Adam, in zijn rationeele, men mag bijna schrijven anti-magische
verklaring van dit oogornament, wat ver gaat. Het komt alvast niet altijd uit, dat de
werkelijke oogen, in tegenstelling tot de gewrichtsoogen, amandelvormig omlijnd
zouden zijn, gelijk hij zelf trouwens erkent.6) Maar wij willen aannemen, dat zulke
gevallen een slip of the brush van den werkzamen Indiaan beteekenden; en voorts,
dat inderdaad de e e r s t e a a n l e i d i n g tot de geheele oogornamentiek
eenvoudigweg deze was, dat men bij het afbeelden van bijv. een kniegewricht, door
sterke overdrijving van het bolvormige der knieschijf, een r o n d w i t v l a k j e
tusschen de penseelcontouren uitspaarde, hierin vervolgens spelenderwijze een stip
plaatste en toen in dit stipje het ‘oog’ van 'n dier of vogel zag.
Dit namelijk is Adam's veronderstelling, en reeds uit mijn inleidende opmerkingen
zal duidelijk zijn dat zulk een gang van zaken in practisch opzicht geheel aannemelijk
is. Maar.... wat bewijst men ermee? Feitelijk niets! Het is ermee, als met de boven
besproken handafdrukken en -uitbeeldingen in de praehistorische grotten: deze kunnen
zeer wel zijn ontstaan langs zakelijk speelschen of zelfs toevalligen weg, maar dit
zegt ons weinig omtrent de wijze, waarop de holenmensch er naderhand op reageerde.
Het feit dat het oogornament ook later consequent op de g e w r i c h t e n werd
aangebracht, doet m.i. vaagweg vermoeden, dat het niet puur sierkunstig of louter
speelsch werd bedoeld, maar meer of minder bewust het begrip l e v e n wilde
uitdrukken. Immers, het kaak-, knie- of schoudergewricht, het is datgene, dat
ronddraait of zich op en neer beweegt, waar dus in 't bijzonder het levende in gedacht
kon zijn te huizen, daar beweging ongeveer ‘leven’ en stilstand ‘dood’ wil zeggen.
Het gebeente werd daarenboven bijzonder heilig geacht door vele z.g.n. primitieve
volken, daar men het beschouwde als een harde zaad-kern, waaruit het leven opnieuw
kon ontstaan;7) in zooverre was het zinnebeeldig, kan men zeggen, voor het leven in
den dood. En dat h e t o o g zou worden aangewend om het begrip ‘leven’ tot
uitdrukking te brengen, ligt al zéér voor de hand, in aanmerking genomen de groote
magische kracht welke van den blik heette uit te gaan en ook inderdaad uitgaat.
De vraag rijst echter, of aan deze vage en heel algemeene beteekenis niet een
bijzondere kan worden toegevoegd, dit op grond van overeenkomst met
oogornament-achtige vormgevingen elders. Het lijkt mij namelijk een tekortkoming
van Adam te zijn geweest, zich uitsluitend tot de Noordwestamerikaansche kunst te
hebben bepaald zònder onderzoek naar een mogelijke zinrijkheid van nauw verwante
versieringsvormen in andere gebieden. Oogachtige ornamenten toch worden vooral
aangetroffen op Melanesische plastieken (afb. 12; let op de dwarsverbindingen vóór
de borst der gestalte) en bij de Maori van Nieuw-Zeeland, waar alle ‘oogen’ meestal
met parelmoer zijn ingelegd (afb. 13; zie vooral de tot vogelkopjes omgebeelde
handpalmen, die heel sterk doen denken aan Noordwestamerikaansche vormge-
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vingen). Voorts treft men ze aan op de Marquesas eilanden in den Stillen Oceaan,
en in een eigenaardigen, uitgesproken vorm in Mexiko. Mogelijk is het ook, dat het
spiraal- of kringetjesmotief van den Skythisch Sarmatischen dierstijl - welke zich in
Europa en Azië van ons land tot in China deed gelden! - in een ver-verwijderd verband
staat tot de oog-achtige figuren. In hoeverre bij dit alles sprake mag zijn van
historische beïnvloedingen, laat ik natuurlijk buiten beschouwing. Bepaalde wijzen
van voorstelling of uitbeelding kunnen volstrekt onafhankelijk van elkaar in
verschillende werelddeelen ontstaan, maar intusschen zijn de overeenkomsten in
kunst, mythologie en levensgebruiken, tusschen de Melanesische eilanden en de
Noordamerikaansche noordwestkust, in het oog vallend; ook wel die tusschen het
laatste gebied en Centraal-Amerika. In aansluiting met het eerste wordt hier als afb.
14 een ceremonieel masker uit Nieuw-Caledonië weergegeven, waarop men juist
denzelfden haakvormig omgebogen neus ziet als op zoovele maskers van de
noordwestkust; en ook hier, evenals 't geval bleek bij de Indiaansche maskers, die
ik in mijn eerste artikel besprak, eindigt of ‘verdwijnt’ de neus- of snavelspits vaak
tusschen de beide tandrijen. Aesthetisch heeft zulk een Melanesisch momaangezicht
stellig wel een ànder, ruwer, tevens misschien vitaler karakter dan de doorgaans
beheerschter en geacheveerder producten der noordwestkust. Het doet vrij sterk
denken aan sommige Afrikaansche houtsculpturen.
Het oogornament op de Mexikaansche steenplastieken verdient eenige nadere
aandacht onzerzijds, omdat het hier enkel en alleen op speciale gestalten wordt
aangetroffen - m.i. een aanwijzing, dat het d o e l b e w u s t werd aangebracht. Men
treft het er namelijk bovenal aan op uitbeeldingen van de z.g.n. Aardepad: zinnebeeld
der grijpende, verslindende macht van de onderwereld en dus ook van de nachtelijke
aarde, die altijd vraatzuchtig werd gedacht, daar zij iederen avond de zon opslokte.
De pad is hier waarschijnlijk - evenals bijv. in Egypte - een variantsymbool van de
slang, d.w.z. van de vuurslang of ‘turkooisslang’ (xiuh-cóuatl), die in de mythologie
der Mexikanen en Maya's een zoo belangrijke plaats inneemt en waar ik hier een
afbeelding van geef (afb. 11). In aansluiting bij het bovenstaande zal het niet
verwonderen, dat het gewrichts-oog op de Mexikaansche aardepad steeds voorzien
blijkt v a n t a n d e n o f k l a u w e n , waarmede men uitdrukkelijk het grijpend,
bijtend karakter van het monster wilde doen uitkomen.
Nu schijnen voor de primitieve mentaliteit, als een gevolg van wat men
complexvoorstellingen noemt, de begrippen subject en object, of wel van de
handelende en lijdende personen of voorwerpen, niet zoo scherp gescheiden als bij
ons; integendeel, deze lijken vaak in elkander over te vloeien. Daarom is het slechts
schijnbaar in strijd met het bovenstaande omtrent de Aardepad, wanneer men in
Mexiko zulke van grijptanden voorziene ‘oogen’, of ook geheele kopjes met
geopenden muil, een enkel maal aantreft op knie- of

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

162
ellebooggewrichten van neerduikende godengestalten, die waarschijnlijk een
neerkomenden zonnegod voorstellen. Hier kan de overeenkomstige beeldingswijze
m.i. berusten op de gedachte, dat de bloedroode - d.i. bloedende! - schijf van de
zinkende zon in het Westen werd v e r w o n d , of wel, wat op hetzelfde neerkomt,
dat de zonnegod e r z i c h z e l f v e r w o n d d e . Wie nauwlettend de Mexikaansche
mythologie bestudeert, kan meer dan eens dezen gedachtegang tegenkomen.
Wij zullen hierop niet dieper ingaan. Het is enkel mijn bedoeling de mogelijkheid
te doen voelen, dat de uitstekende, op-en-neergaande of draaiende gewrichten, meer
of minder bewust, in Mexiko geassocieerd kunnen zijn geweest met voorstellingen
omtrent het Oosten en het Westen - vooral dit laatste - waar de zon werd gewenteld
rond de uiterste punten der aarde. Het thema van dood en wederopstanding, van het
gebeente als een harde zaad-kern, knoopt hier van zelf bij aan. Ook kunnen
rheumatische gewrichtspijnen deze associaties in de hand hebben gewerkt, gezien
dat pijn en ziekte den archaïschen mensch eerste aanleiding zullen zijn geweest, over
zijn lichaam na te denken en aan bepaalde deelen ervan magische voorstellingen vast
te knoopen. Natuurlijk blijft het heel goed denkbaar, dat de Mexikaansche vorm van
het gewrichtsornament slechts een latere l o c a l e ontwikkeling was van het elders
aangetroffen oogornament, of zelfs zich geheel onafhankelijk daarvan ontwikkelde.8)
Maar hoe dit verder zijn mag, men voelt wel dat een schrijver als Adam niet
gerechtvaardigd was een zoo definitief oordeel uit te spreken over dezen wijd
verbreiden en hoogst belangrijken siervorm, zonder ook studie te maken van andere
gebieden, waar het oogornament voorkomt. Adam gaat in deze richting inmiddels
nog verder. Hij verwerpt ook de mogelijkheid, een magischen of geestelijken zin toe
te kennen aan het eigenaardig menschelijk kopje, dat de lezer onderaan de
beveruitbeelding op afb. 3 ziet, en in dit geval meen ik zijn opvatting met grootere
zekerheid te mogen bestrijden.
Laten wij eerst deze en andere afbeeldingen wat nauwkeuriger in ons opnemen,
daarmede gelijktijdig een verder inzicht verkrijgend in de wetten die de
Noordwestindiaansche ornamentiek en kunst beheerschen; want met het oogornament
is de zaak nog niet afgedaan. Heel belangrijk is ook het feit, dat de afgebeelde dieren
veelal niet werkelijk van voren zijn genomen, maar bestaan uit twee tegen elkaar
aankijkende profielen. Een sprekend voorbeeld levert de in Adam's boekje
weergegeven kolossale wandschildering van een beer aan de voorzijde van een
Indiaansch huis, waarop het ronde gat - de huisingang! - een indruk kan geven van
de afmeting. Bedekt men namelijk de helft van dit ontwerp, dan ziet men ten
duidelijkste een beer in profiel. Tevens mag hier gewezen worden op het oogornament
van de vlakken der opgeheven voorpooten, welke hierdoor vogelkopjes gelijken; de
uitgestoken tong is steeds een essentieel kenteeken van den beer, zooals
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ik al in mijn vorig artikel mocht opmerken. Hieraan, en tevens aan de lange gebogen
klauwen, herkent men ook in het onderste dier op het rechtsche totempaal model van
onze afb. 4 den landbeer. Het bovenste dier op het linksche paalmodel is misschien
een mythische ‘zeebeer’; hieronder (links) de Raaf en de Bever. Boven den landbeer
op het rechtsche paaltje vindt ge den Arend of Dondervogel, door Hamy ten onrechte
als raaf aangeduid in zijn toelichtingen tot het prachtig plaatwerk der Amerikaansche
verzamelingen in het Trocadéro Museum9); de borstveeren namelijk zijn hier duidelijk
die van den arend.
Het beginsel van de splitsing van het dier in twee profielaanzichten, en het daarmee
samenvallend beginsel van het concentreeren der aandacht op de essentieelste
karakteristieken er van, leidt soms tot een volkomen onherkenbare styleering. Dit
blijkt het geval met het Chilkát weefsel op afb. 6, waar het afgebeeld wezen als het
ware is uiteengevallen in rebusachtige onderdeelen, welke gegroepeerd zijn om 'n
menschelijk kopje, dat overeenkomt met het gezicht op den beverstaart en m.i. ook
inderdaad dezelfde beteekenis heeft, zooals aanstonds duidelijk zal worden. Hoewel
dus de geometrische motieven op het weefsel van afb. 6 òns zuiver decoratief zullen
voorkomen - denkt men het kopje weg, dan krijgt men bijna den indruk van een
‘onderwerploos’ schilderij van den huidigen Parijzenaar Mondriaan! - zoo stelde
zulk een ontwerp voor den ingewijden Indiaan toch terdege iets voor. Een
merkwaardige getuigenis eener ver doorgevoerde ontwikkeling van naturalisme tot
abstractie, welke eeuwen en eeuwen voor haar verwezenlijking moet hebben vereischt.
Nu zou men kunnen meenen, dat in eerste instantie onmacht aanleiding gaf tot de
boven bedoelde beeldingswijze der dubbele profielaanzichten, daar het gemakkelijker
schijnt een dier van opzij, dan van voren weer te geven; de praehistorische
grotschilderingen bijv. toonen nagenoeg altijd p r o f i e l e n van afgebeelde dieren.
Dit argument blijkt echter voor de Noordwestindiaansche kunst niet standhoudend,
gezien dat profielweergaven er juist betrekkelijk zelden in gevonden worden. Adam
heeft hier dan ook zonder twijfel gelijk, wanneer hij erop wijst dat de behoefte zich
moet hebben doen voelen, om het dier als het ware in tweeën te splijten, opdat het,
als een huid, den mensch of een menschelijk artefact geheel kon omhullen; daarmede
zulk een mensch of menschelijk voorwerp volledig beschermend en in zijn magisch
totemistische werkingssfeer opnemend. Want zooals ik in mijn vorig opstel opmerkte,
men nam aan dat het totemdier zijn superieure krachten over zijn aanhangers kon
uitstralen en dat een dierafbeelding evenveel magische energie bezat als het dier zelf,
daarmede dus eigenlijk identiek was.
Is dit alles juist, dan kan het inmiddels tevens gelden voor de geweldige totempalen;
ook bij deze doet zich immers het beginsel der splitsing in twee helften voelen, voor
zoover de totempalen vervaardigd werden uit gehalveerde
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en aan de binnenzijde een weinig uitgeholde cederstammen. Ik wees erop, dat dit
practisch tot doel had de soms 60 voet hooge palen voldoend elastisch te maken om
de stormwinden te trotseeren. Maar, zooals vaak bij de primitieven, hier kan sprake
zijn van een samenvallen van een practisch en een geestelijk oogmerk, hier kan
m.a.w. de behoefte, de aanvankelijk zoo heilig geachte dieren weer te geven in hun
functie van beschermende en versterkende omsluiting, medebepalend zijn geweest.
Keeren wij thans terug tot de als afb. 3 gegeven bevervoorstelling op het leeren
dansgewaad van een Haida opperhoofd of medicijnman. Bovenaan zien wij, tusschen
de beide gestyleerde ooren, het in mijn vorig artikel gereleveerd cylindervormig
rangteeken. Onder elk oor, een oog; waarvan het eigenlijk oogje amandelvormig
blijkt aangeduid, terwijl het heele oogcomplex tot een streng gestyleerd afzonderlijk
profielkopje werd omgevormd. Dit is inderdaad een Spielerei, tenzij - wat ik niet
uitgesloten acht - het feit dat de primitieven, evenals wij, een klein wezentje zagen
in het oog van mensch of dier, maar dit niet aanstonds als een weerspiegeling van
zichzelf hebben begrepen, tot deze voorstellingswijze allereerst aanleiding gaf. Men
moet niet vergeten, dat bijv. de inboorlingen der Admiraliteitseilanden een hun in
handen gegeven spiegel stuksloegen om te zoeken naar ‘den man binnen-in’! ....
evenals trouwens de aap dit nog heden ten dage zal doen. Een aap ziet vermoedelijk
niet scherp genoeg, om in het oog van een soortgenoot ooit een klein aapje te
ontwaren, van den primitief mogen wij dit wèl aannemen; het ‘kindeken in 't oog’
komen wij in de talen van alle hooger ontwikkelde volken tegen.10)
Tusschen Kastor's oogen op afb. 3 ziet men zijn tot autolampen gestyleerde
neusvleugels, waarop het cylindersymbool rust, en waaronder zich twee groote
beitelvormige knaagtanden bevinden. Enkel de knaagtanden der bovenkaak zijn
aangeduid. Rechts en links hiervan een rij kiezen, welke in de natuur niet direct
aansluiten bij de knaagtanden; en weer daarnaast een oog-achtig figuurtje, dat het
kaakgewricht aangeeft. Op karakteristieke wijze zijn voorts de pootvlakken met de
klauwen als ‘oogen’ opgevat, terwijl het beverlijf aan de bovenzijde links en rechts
opnieuw oogornamenten vertoont in den vorm van vogelkopjes met naar beneden
gerichte snavels. Op grond van vergelijkingen acht ik het niet onmogelijk, dat deze
laatste de longen voorstellen, maar waar zij verder van geen gewicht zijn, behoef ik
er niet bij stil te staan.
Belangrijker is het menschegezicht op den geruiten, d.w.z. g e s c h u b d e n
beverstaart tusschen de achterpooten. Het is een kenmerk van nagenoeg alle
beveruitbeeldingen, ook van de plastische op totempalen e.d., dat de breede platte
staart van het dier vóór het onderlijf blijkt opgeklapt en dat zich daarop een
menschelijk kopje bevindt, op de plastieken zorgvuldig in laag- of zelfs hoogreliëf
uitgevoerd. Dit kopje, soms vervangen door een
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kleine embryonale gestalte, komt men elders ook wel tegen (afb. 6) en dan in 't
bijzonder op voorstellingen van den arend. Zooals boven werd aangestipt, heeft het
naar Adam's inzicht geen werkelijke beteekenis; hij schrijft er met eenigen nadruk
over: ‘das Gesicht auf den Biberschwänzen ist, wie das hochentwickelte
Augenornament, ohne tiefere Bedeutung und nur Ausnutzung der dazu einladenden
runden Fläche.’
Mijn taak nu, aan te toonen dat dit gezicht juist de hoogste beteekenis voor den
Indiaan gehad zal hebben, daar het zijn centrale godheid voorstelt - nml. de
‘serpentman’, de man in het midden van de tweekoppige slang van afb. 5, waarvan
reeds melding werd gemaakt aan 't slot van mijn eerste artikel - wordt zeer
vergemakkelijkt door een heel belangrijke recente publicatie door G.W. Locher,
T h e S e r p e n t i n K w a k i u t l R e l i g i o n 11). In dit zijn academisch proefschrift
heeft de schrijver uitvoerig en overtuigend aangetoond, met woord en met beeld, dat
de serpent Sísiutl o.a. de belichaming is van het bliksemvuur; en als zoodanig, maar
tevens als representant van de onderwereld, vormt dit gevreesd mythisch wezen een
meer of minder dualistische twee-éénheid met den Dondervogel, die vooral beschouwd
mag worden als representant van het bovenwereldsch aspect van den cosmos. In een
later hoofdstuk, het zevende, wijst Dr. Locher erop dat de serpent of serpentman deze zijn identiek - ook de gestalte aanneemt van een embryonaal dwergfiguurtje of
een menschelijk hoofd; zoodat reeds hiermee Adam's opvatting ten opzichte van het
kopje of het dwergje op afbeeldingen van den a r e n d (dondervogel) afdoende blijkt
weerlegd. Want weliswaar behandelt Dr. Locher speciaal de mythologie der Kwákiutl
Indianen, maar deze voorstelling eener twee-éénheid van Slang en Arend vindt men
bij al deze kuststammen en, wat dit betreft, bij vele volken der Nieuwe en Oude
Wereld, zooals de schrijver ook in een slotbeschouwing duidelijk maakt.
Van den bever is evenwel in Locher's boek niet sprake, zoodat ik hierover iets
uitvoeriger moet zijn. Seler merkte eens op, in een lezing over Volkskunst in
Amerika12), dat de bever bij deze stammen de macht van den rijkdom belichamende,
‘denn Biberfelle sind Gold’.... Symbool van vruchtbaarheid, overvloed en rijkdom,
was het dier stellig, en dat niet enkel voor den Noordwest-indiaan, maar ook bijv.
voor de z.g.n. Zwartvoeten, getuige hun uiterst heilige beverdans, waarover Prof. De
Josselin de Jong eens schreef in Onze Eeuw (1912). Maar ik kan Seler niet gelijk
geven, dat de bever deze belangrijke plaats in Indiaansche mythologische stelsels
zou danken aan de bekende verwoede jacht naar beverhuiden van Franschen en
Engelschen, tengevolge waarvan dit opmerkelijk beest ook prijkt in het Canadeesche
wapen! Immers, de kunst van Noordwestindiaansche maskers, kisten, lepels, enz.
moet volgens Barbeau ‘volkomen gerijpt en gestyleerd’ zijn geweest ten tijde der
eerste ontdekkingsreizen en gaat terug ‘tot praehistorische tijden’; dit in tegenstelling
tot de later ontwikkelde kunst der hooge totem-
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palen en der gedenkzuilen voor de overledenen. Maar gezien dat de
bevervoorstellingen ook op deze ‘kleinkunst’ worden aangetroffen en tot de
karakteristiekste en meest gestijlde behooren, is het volkomen gerechtvaardigd, er
een hoogen ouderdom voor aan te nemen.
Daar voorts de bever zoo vaak schijnt afgebeeld op de heilige Chilkát dekens, lijkt
mij de conclusie niet gewaagd dat er vroeger, althans bij de Tlingít Indianen, sprake
moet zijn geweest van een zekeren bevercultus. Ook het feit, dat bevertanden als
dobbelsteenen dienst deden, kan een aanwijzing zijn, dat dit dier bijzonder
tooverkrachtig werd geacht. Waar nu de onderwereld het rijkdomsoord was en het
water het onderwereldsch element vertegenwoordigde, ligt het voor de hand dat dit
knaagdier, dat zijn woning in het water bouwt - juister eigenlijk: een artificieel meer
om zijn ‘beaver-lodge’ doet ontstaan - in nauwste betrekking tot de onderwereld
werd gedacht. Dit blijkt dan ook o.a. uit de mythische voorstelling, dat de wereld
rustte op 'n voorpoot van een bever, aangezien in het heelal niets sterker werd
bevonden dan zulk een voorpoot. Nog duidelijker echter spreekt deze betrekking uit
het alleraardigst Tsimshian verhaal, waarin de innige vriendschap van Bever en
Stekelvarken tot een bittere vijandschap wordt, daar de beide speelkameraden
beurtelings elkander leelijke poetsen bakken: Bever noodigt Stekelvarken uit, op zijn
rug plaats te nemen en laat hem dan, viermaal onderduikend, bijna omkomen in het
water; omgekeerd haalt het Canadeesche Stekelvarken, dat inderdaad op boomen
leeft, den Bever over om met zijn hulp een hoogen spar te beklimmen, en ziet
vervolgens, gnuivend van pret, zijn vroegeren makker naar beneden storten.13) Het
is duidelijk, dat de wederkeerige onbetrouwbare verhouding van
vriendschap-in-vijandschap of vijandschap-in-vriendschap, hier een zuivere
afspiegeling mag heeten van de betrekking tusschen boven- en onderwereld, zooals
de Indiaan zich deze dacht. In het midden nog latend, of wij hier in het stralen werpend
Stekelvarken rechtstreeks een zonnesymbool mogen erkennen en in den Bever zijn
‘psychopompos’: begeleider der zieltogende zon door de regionen van de onderwereld.
Is de bever echter in het algemeen de vertegenwoordiger of beheerscher van het
waterig onderwereldsch rijkdomsoord, dan kan het niet anders of dit dier stond in
allernauwste relatie tot het tweekoppig serpent en tot den serpentman, die zich volgens
Dr. Locher o.a. manifesteert als de water- en rijkdomsgod Qómoqwa der Kwákiutl
en als de zeegod Gónaqadét der Tlingít; en waar deze beiden werden geassocieerd
met de ‘Killerwhales’ - boven het middelste gezichtsmasker op afb. 5 ziet men
zoowaar een walvisch - verklaart dit vermoedelijk meteen de aanwezigheid van den
serpentman op het weefsel van afb. 6, dat zeer waarschijnlijk een mythischen walvisch
voorstelt. Nog rest ons de vraag, waarom het hoofd van den serpentman per se altijd
op den s t a a r t van den bever werd weergegeven? Naar ik

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

167
vermoed, enkel en alleen omdat het g e s c h u b d e van dezen staart de associatie met
de slang onwillekeurig kwam versterken. Om dezelfde reden kan ook de visch in 't
algemeen, de zalm in 't bijzonder, als gelijkwaardig aan de slang zijn beschouwd;
evenals in Mexiko het turkoois klaarblijkelijk aanleiding gaf tot zulk een gelijkstelling.
Wij zagen immers, dat in dit laatste gebied het bliksemserpent, dat ook hier wel
tweekoppig werd voorgesteld (afb. 11), xiuh-cóuatl of ‘turkoois-slang’ heette; en
ook hier, terloops opgemerkt, was het de ‘verkleeding’ van een ouden vuur- en
rijkdomsgod Xiuh-tecuhtli, Turkoois-heer, die in het water werd gedacht te wonen.
Men ziet, de groote waarschijnlijkheid is er, dat het kopje op den beverstaart geen
‘Flachenausnutzung’ zonder dieperen zin is, maar juist, althans in zijn oorsprong,
voor deze stammen de diepste zinrijkheid moet hebben gehad. Hetgeen nog bevestigd
wordt door het feit, dat dit gezicht en deze beverstaart, uit hout gesneden, beschilderd
en ingelegd met haliotisschelpdeeltjes, door opperhoofden als kroon bij feestelijke
gelegenheden werd gedragen, wat aan Adam's aandacht schijnt te zijn ontsnapt; men
ziet zulk een beverstaart-kroon - versierd met beverbont! - afgebeeld in kleur op
Tafel 3, Fig. 3, van het door Bastian in 1893 uitgegeven groote plaatwerk van het
Berlijnsch Museum: Amerika's Nordwest-Küste.
En deze dingen zijn van wezenlijke beteekenis voor ons begrip van het primitieve
ornament. Hoewel het natuurlijk heel dwaas zou zijn, uit iedere stip of streep een
diepzinnige symboliek te willen puren, mag geen oogenblik uit het oog verloren
worden, dat inderdaad vele oude ‘ornamentvormen’ aanvankelijk een directe
emotioneel-mythische beteekenis gehad moeten hebben; ook al mag de herinnering
hieraan reeds lang vóór de komst der blanken verloren zijn gegaan of deels door een
louter aesthetischen sierlust zijn overwoekerd. Ik behoef er niet op te wijzen, dat ook
het louter sierkunstige een practische beteekenis kan hebben buiten het aesthetische
om. Bijvoorbeeld kunnen ornamentvormen op een gebouw, essentieele onderdeelen
van dat bouwwerk markeeren; ornamentlijnen op een vlak, een middel zijn zulk een
vlak rustiger te overzien, enz. Maar het is noodig, dèze zinrijkheid scherp te
onderscheiden van de magische zinrijkheid van vele archaïsche ontwerpen. De huidige
voorstanders eener ‘ornamentlooze’ bouw- en gebruikskunst hebben m.i. ongelijk,
wanneer zij iedere ornamentatie op een gebouw of gebruiksvoorwerp bij voorbaat
beschouwen als een vertroebeling van het wezen, het karakter, van zoo'n voorwerp
of bouwwerk. Maar ook zij, die de ‘armoede’ dezer functionneele kunstrichting zoo
graag contrasteeren met den ongehoorden ornamentaal-plastischen rijkdom der kunst
van voorbijgegane eeuwen, hebben in zooverre ongelijk, dat zij vergeten dat deze
kunst de logische uitdrukking was van een mentaliteit, welke in haar structuur nogal
aanzienlijk van de onze verschilde; en dat zooveel, dat wij aan een ouden tempel of
kathedraal al dan niet ‘schoon’ heetten, door
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den vroegeren bezoeker van het heiligdom niet allereerst als kunst werd ondergaan,
maar voor hem bovenal een bepaalde symboolwaarde belichaamde. Zeker, het geldt
hier een min of meer, maar het geldt dan toch een accentverschil, dat ook in het
scheppingsproces véél gewicht in de schaal kan leggen. Onze - betrekkelijke - onmacht
om levende, bevredigende, overtuigend nieuwe ornamentvormen te vinden, mag er
m.i. als bewijs voor gelden.
Tot slot rest nog de vraag in hoeverre de Noordwestindiaansche kunst kenmerkend
kan heeten voor het prae-Europeesche Amerika. Over het geheel wijkt zij duidelijk
af van de oude kunst der naburige, met veeren getooide Indianenstammen, en zal zij
dus goeddeels wel van Aziatischen oorsprong geweest zijn. In n e g a t i e v e n zin
wijkt zij af door de merkwaardige, àlgeheele afwezigheid van ceramische producten,
waardoor de Noordwestindianen genoodzaakt waren op een heel primitieve wijze te
koken; namelijk door roodheet gemaakte steenen te laten vallen in met water gevulde
houten kuipen. En dit is temeer opmerkelijk, daar alle overige Amerikaansche
Indianen juist meesters waren in de pottenbakkerskunst, al was het beginsel van het
wiel hun niet bekend.
In p o s i t i e v e richting blijkt de kunst van de Noordamerikaansche noordwestkust
vooral afwijkend door de ver doorgevoerde poging, architectuur met houtplastiek te
vereenigen, welk pogen sterk herinnert aan de kunst der Maori's van Nieuw Zeeland
en in mindere mate aan die van eenige Indonesische volken. Waar echter het Maori
houtsnijwerk (afb. 13) bijna altijd menschelijke gestalten vertoont, soms vrijwel
bedolven onder een karakteristieke spiraalvormige ornamentatie, daar geeft de
Noordwestsculptuur in hoofdzaak diervormen te zien, veelal op schoone organische
wijze boven elkander gestapeld.
En in zooverre mag men haar typisch Amerikaansch noemen. Diervormen namelijk,
betrekkelijk zelden aangetroffen in de Afrikaansche plastiek, iets vaker misschien
in de Melanesische, maar weer nagenoeg niet in de Polynesische, leverden steeds
overvloedig stof tot een soms onvolprezen kunstzinnige beelding voor den vroegeren
bewoner der Nieuwe Wereld.

Eindnoten:
1) Woordenboek der Ned. Taal, Nijhoff en Sijthoff, Deel V, blz. 1750. - Terloops zij opgemerkt,
dat handafbeeldingen ook in andere werelddeelen zijn aangetroffen, bijv. in Arizona (N.-Am.).
In de Christelijke archeologie is de hand een uiterst gewichtig symbool, nml. vindt men
eeuwenlang God den Vader enkel stoffelijk uitgebeeld als een hand: zinnebeeld der centrale
scheppende en vernietigende Almacht (Vgl. Kraus: R e a l -E n c y c l o p ä d i e d e r
c h r i s t l i c h e n A l t e r t h ü m e r ). Het laatste mag volstaan om de magisch religieuze
symboolwaarde van de hand te doen uitkomen. In de eerste instantie kan het een en ander zijn
grond hebben gevonden in het eenvoudige feit, dat de hand h e t w e r k t u i g b i j
u i t n e m e n d h e i d was, zonder hetwelk de mensch niets had kunnen uitrichten. In de oudheid
toch zien wij hem steeds geneigd zijn werktuigen, waarvan hij zich afhankelijk voelde, te
aanbidden, daarom kan hij ook juist in vroegste tijden zijn hand hebben vereerd.
2) Men vergelijke over deze ontwikkeling van de kunst en het ornament o.a.: Prof. Dr. J.P. Kleiweg
de Zwaan: P a l a e o l i t h i s c h e K u n s t i n E u r o p a I en II, 1929 en 1930, Paris te
Amsterdam. - Dr. Walter Lehmann (en Dr. Heinrich Doering): K u n s t g e s c h i c h t e d e s
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3)
4)

5)
6)
7)
8)

a l t e n P e r u , 1924, Wasmuth Verlag, Berlijn, blz. 12-16. - Leerrijk, zij het op vele plaatsen
niet standhoudend, is nog altijd A.C. Haddon's E v o l u t i o n i n A r t (1895).
John R. Swanton: H a i d a T e x t s a n d M y t h s , Bur. of Am. Ethnology, Bulletin 29,
Washington 1905, blz. 153 en 171.
Het lijkt mij niet uitgesloten, dat hierbij mythische bedoelingen in 't spel zijn, daar hetzelfde
verschijnsel elders treft. Allereerst bij den problematischen T'ao t'ieh, den ‘Veelvraat’ der oude
Chineezen, zeer waarschijnlijk in een nauwe betrekking staand tot de verslindende stormwolk.
Voorts o.a. bij het vruchtbaarheidswezen Cipactli, den krokodil-visch of draak der Mexikanen,
waarop soms de stormgod Tlaloc (eveneens veelal zonder onderkaak!) staat afgebeeld. Het
voert te ver, hierop nader in te gaan. Vgl. over den T'ao t'ieh, Laufer: J a d e , blz. 184-185,
alsmee Perceval IJetts in het B u r l i n g t o n M a g a z i n e van Febr. 1926.
Heinrich Schurtz: D a s A u g e n o r n a m e n t u n d v e r w a n d t e P r o b l e m e , Leipzig
1895, blz. 19.
Het als frontispice afgebeeld Chilkát weefsel in het H a n d b o o k t o t h e E t h n . C o l l .
o f t h e B r i t i s h M u s e u m toont den Raaf met een rechthoekig oog.
Vgl. Dr. Leonhard Schultze Jena: I n d i a n a I. L e b e n , G l a u b e u n d S p r a c h e d e r
Q u i c h é v o n G u a t e m a l a , G. Fischer, Jena 1933, blz. 19 en blz. 333.
In dit verband verdient het m.i. de aandacht, dat de sjamanen der Pima Indianen bij de hooge
noordgrens van Mexiko een afbeelding van een ‘h o r n e d t o a d ’, een ronde stekelige
paddesoort, voor de genezing van r h e u m a t i e k gebruikten; hierbij werd het paddelied
gezongen, dat dezen curieuzen inhoud had:
‘Het Oostelijk land schijnt zeer aangenaam te zijn,
Maar Westelijk land is allerverschrikkelijkst.’

9)
10)
11)
12)
13)

Den oplettenden lezer zal het niet moeilijk vallen, hierin eenige overeenkomst te bespeuren met
hetgeen ik schreef over Aardepad en neerkomenden zonnegod, en ik zou kunnen wijzen op
andere punten van overeenstemming. Mogelijk vond dus de mythische Aardepad haar reëele
uitgangspunt in de ‘horned toad’ dezer Pima Indianen, die echter - dit is dan van gewicht - voor
zoover ik weet geen oogornament kenden. (Vgl. over de horned toad, Fr. Russell: T h e P i m a
I n d i a n s , 26 th ann. rep. of the bur. of Am. Ethnology, Washington 1908, blz. 123 en 264).
Opmerking verdient tevens, dat de oude Chineezen de aarde vereerden in den vorm van een
heilig object ‘tsung’, dat aan de buitenzijde van z.g.n. t a n d e n was voorzien.
Dr. E.T. Hamy: G a l e r i e A m é r i c a i n e d u M u s é e d' E t h n o g r a p h i e d u
T r o c a d é r o , I en II, Leroux, Parijs 1897.
Vgl. bijv. J. en W. Grimm: D e u t c h e s W ö r t e r b u c h , Bd. V, Leipzig 1873, blz. 767-768.
Dr. G.W. Locher: T h e S e r p e n t i n K w a k i u t l R e l i g i o n . A s t u d y i n
p r i m i t i v e c u l t u r e , Brill, Leiden 1932.
Ed. Seler: G e s a m m . A b h . z u r A m e r i k a n i s c h e n S p r a c h - u n d
A l t e r t h u m s k u n d e , Bd. IV, Berlijn 1923, blz. 393.
Franz Boas: T s i m s h i a n T e x t s , Bureau of Am. Ethnology, Bull. 27, Washington 1902,
blz. 73-82. - Vgl. ook T s i m s h i a n T e x t s , N e w S e r i e s , Publ. of the Am. Ethn. Society,
Vol III, Brill, Leyden 1912, blz. 226-235.
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De monumentale bronnen in Zwitserland
door Otto van Tussenbroek
‘Es ist als käm aus deinem Mund
Das Lied, das dort die Quelle singt,
Es ist, als tät der Brunnen kund
Was tief in deiner Seele klingt...’
GOTTFRIED KELLER.

ZWITSERLAND is overrijk aan monumentale bronnen en in vele steden (vooral in
Basel, Bern, Freiburg, Luzern, Solothurn, Zug en Zürich) kan men deze in menig
stadsdeel bewonderen. Zij vormen veelal een zeer décoratief moment in het stadsbeeld
en schenken daaraan ongetwijfeld een zekere levendigheid van lijn en kleur.
Aanvankelijk was een bron (zooals men dat nog vaak in de dorpen en vooral in
het bergland ziet) niets anders dan een uitgeholde, houten paal, waardoor het water
geleid werd dat door een buis aan een der zijden in een vergaarbak vloeide. Deze
bak werd eertijds van hout (vaak een uitgeholden boomstam) vervaardigd, later kwam
daarvoor de duurzamer steenen verzamelbak in de plaats. De kop van de paal bood
gereede aanleiding tot versiering. Naast snijwerk kon een vaan van ijzer, een kogel
of krans het geheel bekronen en weer later kwam men er toe op de zgn. bron-paal
menschelijke gestalten te zetten terwijl ook de buis-monding aanleiding werd tot
verfraaiïng van het geheel.
Toen het hout meer en meer plaats ging maken voor het steenmateriaal werd daaruit
ook de paal zelf gehouwen en bij voorkeur getooid met blad- en bloem-motieven,
later ook met maskers en figurale voorstellingen en weer later kwamen allerlei
wapendieren en banierdragers en allegorisch-mythische gestalten aan de orde. Steeds
rijker van aankleeding werden langzamerhand de bronnen der verschillende steden
waar men het drink- en waschwater kwam halen voor dagelijksch gebruik.
Sedert den aanvang der 16e eeuw werden ten gerieve der stadsbevolking, welke
gestadig aangroeide, meer en meer bronnen opgebouwd. Een kunstzinnige periode
brak aan en deze vond mede uiting in de zinrijke versiering der openbare bronnen.
Hadden zich de gereformeerde bouwheeren, gildenbestuurderen en broederschappen
aanvankelijk bezig gehouden met de verzorging en verfraaiïng der kerkgebouwen,
thans strekten zij hunne bemoeiïngen uit tot het stadsbeeld en werden de bronnen tot
voorwerp hunner liefderijke aandacht. Zij schenen er een bijzonder genoegen in te
vinden daaraan een bijzondere beteekenis te hechten en het nageslacht kan hun
daarvoor stellig zeer dankbaar zijn!
Bekende beeldhouwers en schilders verkregen opdracht de nieuwe bronnen
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zoo fraai mogelijk te doen zijn. Zij slaagden erin een groot aantal rijk geornamenteerde
en gefigureerde monumentale bronnen te scheppen, opgetrokken van steen en ijzer
(ook wel brons). Het steenmateriaal kwam hoofdzakelijk uit de Jura, uit Solothurn
en Neuenburg. Men bezigde bij voorkeur een gemakkelijk te bewerken zandsteensoort
welke diende te zijn, zooals een oud, vergeeld handschrift luidt: ‘Subere Stein dz
man daryn Bilder hauen könnt.’
Het vervoer van het benoodigde steenmateriaal geschiedde hoofdzakelijk op
schepen en vervolgens met paard en wagen.
Reeds in het begin der 15e eeuw ving men aan den steen te beschilderen met
olieverf, een werkwijze welke uit de Renaissance stamde en ook later ging men
daarmede voort. Deze beschildering had tevens ten doel den steen te dichten en te
beschermen, de porieën werden aldus gesloten door een beschermende verflaag tegen
de inwerking van weer en wind.
Naast deze practische overwegingen golden ook andere wenschen: het stadsbeeld
een kleurige noot te verschaffen terwijl de plaatsing der bronnen als monumentaal
accent steeds zeer gunstig gekozen blijkt.
Wat de beschildering betreft, deze beperkte zich tijdens de Renaissance in
hoofdzaak tot rood en blauw; bruin en groen met zilver of goud verlucht. Tijdens de
Barok en de Rococo drong het bladgoud andere kleuren terug.
Krijgersgestalten werden voorzien van vergulde helmen en zwaarden, terwijl de
heiligenfiguren (vooral de Madonna) met gouden kronen en stralenkransen getooid
waren en gekleed gingen in met goud-omzoomde en geornamenteerde gewaden. Ook
velerlei onderdeelen van het bijwerk zooals de zuil-kapiteelen, cannelure's, rosetten
en krullen werden met bladgoud bedekt. Slechts zelden werd echter de
polychromeering en het vergulden voortgezet in de vergaarbak of trog. Het is
merkwaardig hoe ook hier het beginsel: dat wat door het dienend karakter beheerscht
wordt, onversierd te laten, gehandhaafd werd!
Zochten de stads-regeerders de knapste talenten aan voor het benoodigde
beeldhouwwerk, ook voor de beschildering richtten zij zich gewoonlijk tot kunstenaars
van naam. Het heet dat vooral de stad Solothurn uitblonk wat de
bronnen-beschildering betrof. Daar woonde en werkte een schilder F r a n z K n o p f
die in het jaar 1574 de opdracht verkreeg een drietal bronnen ‘in Öll zu trencken u
zu besserer Dauer mit Ölfarbe an zu Stricken damit das Regenwetter den selben
Sandstein nit genzlichen abregne’. Het waren de Ursus-, Sint George- en Simsonbron,
dateerend van 1543, 1547 en 1548. Hieruit blijkt duidelijk dat reeds snel verwering
van den zandsteen plaats had. In een der stedelijke registers van Luzern, gedateerd
1519, leest men dat op 21 Mei van dat jaar aan den schilder H a n s H o l b e i n een
pond en een schilling is uitbetaald als loon voor het kleuren van een bron op de
Barfüszerplatz, naar wiens ontwerp ook het beroemde relief aan de Pfeifferbrunnen
te Basel is vervaardigd: een schaar mannen en vrouwen welke dan-
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send een kring om het rijk versierde voetstuk vormen in zeer realistische opvatting,
waarbij ook de duidelijke wedergave der détails opmerkelijk is.
De meeste bronnen stonden onder bewaking van een opzichter en zijn helpers,
zoodanig dat elke bron haar eigen ‘voogd’ had, den man die zorgen moest dat het
water niet verontreinigd werd; men mocht de vergaarbak zonder zijn uitdrukkelijke
toestemming niet laten leegloopen. De gebruikers van de bron waren gewoon hem
jaarlijks een vrijwillige bijdrage als belooning te schenken evenals aan zijn knechts
als aansporing het water zuiver te houden en ook de bron als zoodanig op de juiste
wijze te onderhouden.
Veel was den ‘Gnädigen Herren’ van het stadsbestuur aan de verzorging gelegen.
Het bronnenwezen was overal strikt georganiseerd en elke stad had haar eigen
verordeningen. Een der voorschriften luidt o.a. dat de voogd of ‘Brunnenmeister’ er
aan gehouden was ‘die zu der Stadt gemeinen Brunnen guot flyszig uffzufächen und
acht zu haben das dero kein zu keiner Zyt Wasser gebrache’ en verder dat.... ‘die
Brunnstúben Suber und beschlossen blybend, fürnemlich an den offenen Straszen
und Gassen, damit kein Wust und unsuberkeit darin komme’.
Het was ook in vele gevallen verboden in de vergaarbakken visch levend te houden
of te wasschen. ‘Weder Frauen, Töchter noch Dienstmagd sollen bey noch um die
Stadtbrunnen fegen, waschen, noch etwas in den Brunnen stoszen, was es immer
seye, bei Straff des Trüllhäusleins, bis sie 4 Pfund bezahlt haben’.... Zoo luidt een
verordening van het jaar 1587.
Ook ten einde de bronnen voor bevriezen te vrijwaren gedurende de wintermaanden
werden de noodige voorzorgsmaatregelen getroffen omdat het water bij brand nuttige
diensten bewees.
Wat overigens vele bronnen zoo belangrijk maakt uit kunsthistorisch en
folkloristisch oogmerk is hare getrouwheid wat de uitbeelding en kleederdracht
alsmede de attributen der verschillende figuren betreft. Elke bron heeft daarenboven
haar eigen geschiedenis en beteekenis en vormt een stuk levend verleden in het
stadsbeeld, waarbij telkens weer de juist gekozen plaatsing opmerkelijk is: vaak op
het middenpunt van een of ander plein waarop verschillende straten en stegen
uitkomen, waardoor het geheel van alle kanten goed te zien is en niet alleen
gemakkelijk bereikbaar is doch tevens in het stadsbeeld een welkome onderbreking
of bepaling vormt. Het is alsof naast de voor de hand liggende practische eischen
van het bereikbaar zijn van vele kanten vooral aandacht werd geschonken aan de
décoratieve waarde van het monumentale geheel.
Van hoeveel beteekenis overigens de opstelling wel was en welk gewicht men aan
de juiste plaatsing hechtte blijkt duidelijk uit het feit dat de plek, waar een nieuwe
bron zou worden gebouwd, eerst na herhaalde en langdurige besprekingen en
onderhandelingen tusschen magistraten, bouwmeesters en gildebestuurderen kon
worden vastgesteld. Ook heeft men wel houten mo-
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dellen op ware grootte opgesteld, ten einde, ter plaatse waar de bron zou verrijzen
het effect in het stadsbeeld naar behooren te kunnen toetsen!
Men wenschte zekerheid te hebben dat ‘der Prunnen an diesen Ordt am Siglichsten
und wol steen werde!’.... en men ging inderdaad niet over één nacht ijs!
Toch is het wel voorgekomen dat men, ondanks alle beraadslagingen en voorzorgen,
bij nadere beschouwing de plek niet gelukkig gekozen achtte. Geen nood: men brak
alles weer af en trok het geheel elders op want de schoonheid der stad was iets waar
een elk warm voor gevoelde, iets dat allen heilig was.
***
Tot de oudste bronnen in Zwitserland behooren ongetwijfeld die welke op de
Vischmarkt te Bazel staat, dateerend uit 1467, ontworpen door den kunstenaar J a k o b
S a r b a c h (geb. 1420 gest. 1494) waarbij hij een typeerend Gothische
vormcompositie schiep, sterk aan kerkelijke architectuur herinnerend, beheerscht
door het verlangen voor drie, van een afgebroken oudere bron afkomstige
heiligenfiguren, een goede en tegen het hemelwater beschermde afdekking te
verkrijgen: Maria met het Kind Jezus; Petrus met den sleutel en Johannes met boek
en kelk in de hand op consoles staande onder sierlijk geornamenteerde baldakijnen,
welke door met engelenfiguren bekroonde zuilen gestut worden. Het geheel, dat uit
een veelhoekig bekken oprijst, wordt beëindigd in een driezijdig fiaal met kruisbloem
aan den top waarop een engel met vaan. Het draagt in zijn scherp gesneden vormen
en feestelijke kleur een opmerkelijk edel karakter, typeerend door de uit Gothiek
stammende toren-achtige oplossingen (zie afb 1).
In nog sterkere mate, meer gebondenheid vertoonend en in zekeren zin een klaar
inzicht gevend ten opzichte van de gothische vorm-opvattingen, geldt de Fritschi-bron
op de wijnmarkt te Luzern als een der fraaiste oude voorbeelden van
bronnen-architectuur. Dit werkstuk, waarvan de maker onbekend bleef, dateert uit
1494 (zie afb. 2).
Later heeft zich een vorm ontwikkeld welke gebaseerd werd op zoodanige oplossing
dat op een vrij lage, dikke zuil, een figuur werd geplaatst. In sommige gevallen is
het voetstuk van ouder datum als het beeld zooals bij de befaamde Wilhelm Tell-bron
te Schaffhausen het geval is (afb. 3). Terwijl de bron zelf en de zuil met bijwerk uit
1522 stamt, is de Tell-gestalte met golvenden baard, in zelfbewuste, trotsche houding
in de rechterhand den spanboog torsend terwijl de linkerhand het stadswapenschild
(waarop een ram is afgebeeld) omvat, van het jaar 1682. Vermoedelijk is de
oorspronkelijke figuur onherstelbaar beschadigd geweest waardoor men genoodzaakt
was tot hernieuwing van het werkstuk. Ook in enkele andere Zwitsersche steden is
als volksheld de Tell-figuur het welkom siermotief gebleken.
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Aan deze bron verwant is die te Zug met Peter Kolin als bekronende gestalte op de
Hauptplatz. In den slag bij Arbedo in 1422 heeft deze dappere, met zijn wonden
spottend, naar het heet, de stadsbanier verdedigd ten koste van eigen leven. De
Kolin-bron is in 1541 opgericht. Aan den sokkel, boven een tienhoekig waterbekken,
zijn drie siermaskers gebeeldhouwd, welke bronzen pijpen in den mond houden. Op
de zuil is een geïtalianiseerd relief te zien terwijl op een soort Korinthisch kapiteel
met maskers en voluten de hoofdfiguur is opgesteld, geharnast, met dolk en zwaard
bewapend terwijl de linkerhand op het stadswapen rust en in de rechterhand de banier
wordt geheven. Het jaartal op de vergaarbak is van later tijd (1747) toen de bron en
het beeld gerestaureerd werden (Afb. 4).
Eenzelfde type krijgsfiguur treft men zeer veelvuldig aan, overal, waar dergelijke
bronnen te vinden zijn. Een der bekendste is de Venner-Brüggler-bron te Bern op
het Raadhuisplein welke een jaar later werd opgetrokken, in 1542. Ook hier (volgens
de toen ter tijde geldende traditioneele oplossing) staat op een zuil, welke opmerkelijk
eenvoudig van karakter is gehouden, een stoere vaandrager, breed op de beenen
geplant, door een leeuw begeleid als symbool van kracht.
Uit hetzelfde jaar is de Bärenbrunnen in dezelfde stad en deze kan stellig als een
der merkwaardigste en opvallendste monumenten gelden. Op een rijk met cannelures
versierde kolom, van onder met acanthus-bladeren gebeeldhouwd, rust een fantastisch
kapiteel met vier karyatiden en daartusschen zijn vier schilden gevat met spreuken
betreffende de stichting der stad, luidende:
Berchtoldus Dux Zeringen Bernam
L i b e r a m C o n d i d i t A n n o M.C.LXXXXI
Berchtold Herzog von Zeringen Hat Die
Statt Bern Gestift Im Jahr 1191
Op de zuil staat een beer in harnas met open helm-vizier. Rood, zwart en goud zijn
overheerschend. Aan de voeten der gewapende en geharnaste gestalte zit een kleine
beer-figuur terwijl in de roode banier een gouden leeuw prijkt. Een zeldzaam rijk en
trotsch geheel (afb. 5).
Ook vrouwefiguren komen voor, doch dan steeds in allegorischen zin zooals op
de fraaie Justitiabron (afb. 6), toegeschreven aan den befaamden kunstenaar N i k l a u s
M a n u e l , en de Anna Seilerbron (afb. 7), van een onbekende, respectievelijk
dateerende uit 1543 en 1549, beide te Bern. Vooral eerstgenoemde bron is een juweel
op het bijzonder gebied dezer kunst, gevoelig van lijn en volkomen harmonisch van
houding, terwijl ook het bijwerk (zooals de vier koppen aan den voet van een Keizer,
Paus, Sultan en Schout) volkomen tot in alle détails is beheerscht.
De kleuren zijn cobaltblauw met goud; de onderste figuratie is rood en
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groen geschilderd, de zuil ultramarijn-blauw met roode en gouden banden en krullen
terwijl paard en weegschaal verguld zijn.
Is deze bron misschien wel de schoonste in haar soort van heel Zwitserland, het
vermakelijkst is ongetwijfeld de wijd en zijd bekende ‘Kindlifresser Brunnen’,
eveneens te Bern, dateerend uit het midden der 16e eeuw, vermoedelijk van de hand
van H a n s G e i j l e r uit Freiburg die meer bronnen voor de stad en elders heeft
verzorgd. Daar zijn werk in dit geval alleen met een tweetal initialen is onderteekend
en in de stadsrekeningen en andere boeken veelvuldig van een ‘Meyster Hans, dem
bildhouwer’ sprake is, wordt ook wel gemeend dat met de letters H.G. wellicht H a n s
G i e n g bedoeld is. Hoe het ook zij, zij waren elkanders evenknie: zij oefenden beide
in dezelfde stad hun beroep uit, waren leden van hetzelfde St. Lucas-gilde en zij
hebben elkander ongetwijfeld sterk beïnvloed. Beide zijn van oorsprong Duitschers
en vestigden zich in de Saanestad waar zij het burgerrecht verkregen. Geyler's naam
komt van 1513 tot 1534, Gieng's naam van 1525 tot 1565 in de archieven voor.
Is men er dus niet zeker van wie de maker is, het werkstuk is er in alle geval niet
minder om zooals de kindervreter, terecht door de kleine deugnieten gevreesd, daar
als een soort boeman is uitgebeeld, staande op een zuil welke aan den voet omringd
is door een schaar kinderen, aangevoerd door een trommelslager en fluitspeler, terwijl
hij op den rug een zak draagt welke vol is van kleinen welke zich angstig trachten
te bevrijden! Hij is doende een kind op te eten en het hoofd en bovenlijf van zijn
slachtoffer zijn reeds in zijn grooten en gragen mond verdwenen....
De kleuren zijn van een zeer fijn gamma gekozen: diep wijnrood en olijfgroen
met grijs en zwart en hier en daar een tikje goud (afb. 8).
***
Zoo heeft men dus te doen met zeer verschillende uitingen, geënt op denzelfden stam,
waarin beurtelings het iconografische, allegorische, mythologische, bijbelsche of
anecdotische element zijn rechten opeischt.
Een aandachtige bezichtiging en bestudeering der talrijke monumentale bronnen
in Zwitserland is uitermate leerzaam en rijk aan kunstgenot. Dat men daarginds (in
de eerste plaats voor zichzelf en in de tweede plaats vanwege het drukke
vreemdelingenverkeer) met zooveel liefde, zorg en toewijding de bronnen onderhoudt
en zoo noodig met smaak en inzicht restaureert kan een elk hartgrondig verheugen
die een open oog heeft voor de schoonheid dezer dingen. Te velen gaan er al te vlug
en zonder voldoende aandacht voor de bijzondere beteekenis langs heen.... Mogen
deze regelen ertoe bijdragen dat, zoo men wederom het aloude Helvetia bezoekt en
bereist, voor de uitzonderlijke kunst der stadsbronnen de belangstelling levend blijke
welke zij in alle opzichten ruimschoots verdient en waard is!
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Bloeiende herfst
door Johan de Molenaar
Een zoele regen in den herfst,
en boomen die ten tweedenmaal
in bloei staan, de kastanjelaren!
O, hart, dat zwellend openberst
in woordenlooze liefdetaal,
een kloppen, dat niet wil bedaren Langs wingerdranken, bloedig rood,
zijgt witte bloesemregen neer
in dit ontwricht zijn der getijden.
O, hart, tot een nabijen dood
reeds uitgeput, zonder verweer
bezwijmend in een dwaas verblijden -
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Het welkom schandaal
door P.H. Ritter Jr.
IX
TERVOOREN schelt aarzelend aan, bij het huis aan de Oude Haven. Hij loopt den
knecht, die hem opendoet voorbij, diep in gedachten, en wordt opnieuw verbijsterd
en overmeesterd door de pracht der woning. - Deze tapijten, waarin de voet wegzinkt,
deze rijkdom van schilderkunst, aan alle kanten om hem heen, het heeft hem, hij
moet dat nu, nu hij als richter op gaat treden aan zichzelf bekennen, altijd dat gevoel
van minderheid gegeven waardoor zijn schoonvader, de man der onberekenbare
stemmingen, der onverhoedsche grillen en manieën, telkens weer overwon. Wat gaf
het, of men precies en correct was in zijn gedragingen, of men een ambtelijke
nauwkeurigheid vertoonde, die voorbeeldig was, of men zijn leven opbouwde naar
soliede beginselen, - deze zwijgende pracht, deze achtelooze, hooghartige allure, die
men niet verkreeg, maar die men hàd, sloeg al de waarden, die men in zichzelf
respekteerde, lam. - Wat kon hij uitrichten, al had hij dan de burgemeesterlijke
machtiging in zijn zak?
Hij loopt de belooperde gang met haar met warme kleuren overtogen wanden door,
en gaat den tuin in om zich te bezinnen. - Hij gaat, zwijgende, strakke gestalte, de
dienstportefeuille nog onder den arm, onder de rozenhagen en langs de geschoren,
geurende gazons, hij overweegt en zint over het pijnlijke geval, over den zwijgenden
hoon der raadsleden, die zich concentreerden op zijn persoon, over de aanstaande
ontmoeting met zijn schoonvader, hoe hij met hem zal beginnen, welke methode hij
zal aanwenden. Hij gaat, en peinst, - en hij schrikt op, als hij aan het eind van den
tuin, op de marmeren bank, waarheen de kleine Cupido zijn peilen richt.... een
eenzame vrouwengestalte, ziet, het hoofd op de handen, blijkbaar ook in gedachten.
- God, hoe is Clara zoo eenzaam hier? Even blijft hij wachten, verzonken in het
glanzende blond der welige haren, die goud vloeiend zijn in de zon.- ‘Clara,’ zegt hij, en hij komt naast haar, legt zijn hand op haar schouder, en noemt
weer haar naam. Verder komt hij niet. - Want zij richt zich langzaam op, bevrijdt
zich van zijn aanraking, en ziet hem koel in de oogen.
‘Clara,’ zegt hij, nòg eens, onthutst. ‘Clara, ik zòcht je, maar ik dacht niet, dat je
hier.... Clara, we moeten rustig praten. Dàn, met een zenuwachtigheid, die zij nog
niet van hem kende. Clara, het moèt, we kunnen niet wachten, - de situatie moet
gered - ook voor den naam van je vader zelf, voor ons, voor de familie....’
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- ‘Zoo, weet jij het óók al?’ zegt zij dan rustig. Haar rust bemoedigt hem. Hij heeft
het ànders verwacht.
Opeens vindt hij kracht, het pijnlijk gesprek voort te zetten. Hij trekt haar op de
bank, maar als zij naast elkander zitten, neemt zij haar hand uit de zijne. - Nu zit hij
zijn woorden te construeeren, terwijl zijn eene been gebogen is over de knie van zijn
andere, en zijn sous-pied, raar en lomp en geel, hangt te schommelen naast de sleep
van haar groene japon.
- ‘Wat moet er gered worden?’ vraagt ze, heel uit de hoogte. ‘Moet er gered worden,
dat heel Loftinge kwebbelt, omdat vader een paar dagen op reis is geweest? - Een
fraaie redder ben jij. Maak eerst maar eens, dat je vader op een behoorlijke manier
kan vervangen!’Tervooren bespeurt haar drift onder haar kalmte. - Hij raakt uit het veld geslagen.
Wat moet hij nu zeggen? - Hij zoekt naar zijn woorden. Gedurende een lange stilte
begint het carillon van den toren de leegte te vullen, die hen omringt. - De zon schijnt
grijs over de paden, om hunne hoofden zoemen insecten. Het is onzegbaar triest om
hem heen. ‘Zeg nou op! wat wil jij nou redden? Wat moet er gebeuren, voor de eer
van de familie?’ schreeuwt ze rauw, en ze trappelt met haar voet.
- ‘Clara, je weet niet alles,’ zegt hij dan. ‘Het zou allemaal zoo erg niet zijn, en
we zouden het wel allemaal kunnen verdoezelen, maar de raad, de gemeenteraad.
Vanmiddag, in den openbaren raad heeft men den goeden naam van je vader door
het slijk gehaald, ze hebben dingen verteld, openlijk die’.... Tervooren is wanhopig,
hij verstrikt zich in zijn eigen woorden.
....‘Maar b e g r i j p dan toch Clara. Ik kan je toch niet àlles....!’
- ‘Ik begrijp niets,’ zegt zij dan, haar schouders optrekkend. ‘Ik begrijp alleen, dat
als de burgemeester te slap is, om zijn eigen secretaris in den raad te beschermen,
dat j i j het hem dan duidelijk had moeten maken! Je zàt toch op zijn plaats.... Het
was toch je plicht, dat niet door te laten. Je hoort toch tot zijn familie. - Ik vind je
verachtelijk!’ - ‘Clara, je kènt de situatie niet. De burgemeester heeft gedaan, wat
hij kon, en de anderen hebben, .... min of meer delicaat.... over de zaak gezwegen.
Maar Janssen, van de S.D.A.P. je weet dat nieuwe lid, - heeft de zaak aanhangig
gemaakt. Er is wat ontevredenheid onder de visschers hier, en zoo'n vent buit
dergelijke dingen natuurlijk uit!’
- ‘Waarom heeft Couwenhove die kroegbaas niet de Raad uit laten zetten?’ zegt
ze, hard.
‘Clara’ - vraagt hij dan, en hij wil nader tot haar komen, wil haar hand vertrouwelijk
in de zijne nemen, - ‘mijn liefste, wees nu toch niet zoo onbekookt. Je weet toch....’
‘Ik weet niets,’ roept ze dan uit, terwijl ze hem voortdurend verder ontwijkt. ‘Ik
weet alleen, dat jullie met z'n allen hier in Loftinge een bende slappelingen bent.
Alles heel mooi voor 't uiterlijk. Buigingen en plicht-
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plegingen, visites. Maar jullie zijt kleine menschen. Kleine, vooze menschen, jullie
zijt gestorven, gestikt, in dit fraai gepleisterde graf.’Er gebeurt iets met Tervooren, dat uiterst zelden met hem geschiedde, - hij zet
zijn bril af, en hij staart Clara sprakeloos aan, met de onthutste grijze oogen.
- ‘Clara,’ zegt hij dan, met gedempte stem. ‘Allemaal, kleine vooze menschen.
Wil je míj daar dan ook in begrijpen? Heb je dan geen achting, geen waardeering?
.... Clara, je hòudt toch van mij.’
Hij zegt het opeens, als een jongen, die een blauwtje loopt. Hij is al zijn bravour,
al zijn vormenslaafschheid, al zijn zelfbewustzijn kwijt.Waar is hij nu, de richter en de redder, de gevolmachtigde van den burgemeester?En Clara wordt onder dat alles bedachtzaam.
‘Och Frans,’ zegt ze dan, met een moederlijk medelijden, dat in den nameloozen
weemoed van dien middag over haar komt, - ‘och Frans, wij zijn het samen begonnen,
het leek wel mooi, zoo in het begin, - ik was nog een erg kind, nietwaar, en jij was
wel lief voor mij. - Maar er is in al die jaren niets veranderd, wij zijn naast elkaar
gegaan, en het is geworden als een zwijgende gewoonte.’
‘Frans, nu voel ik het opeens, nu er eindelijk iets van bewogenheid tusschen ons
komt. We hebben niet meer met elkaar gepraat, in hoeveel tijd niet. Ik heb naast je
geleefd, - met andere verlangens.’ Dan zegt ze droomerig, en met afgewenden blik:
‘M i j n verlangens gaan ver van hier, - ik had het zoo gehoopt eerst, omdat jij van
buiten kwam, dat je me mee zou hebben genomen, - maar jij versteende, - zooals
alles hier versteent, jij werd.... een stuk Loftinge.’
‘Wat moet het nu?’ vraagt hij, hulpeloos. Hij valt van de hoogte van zijn
carrière-makerij opeens in zijn nietige zelf terug. Hij voelt het, hoe heel het
verstandelijk gebouw van zijn leven ineenzakt in dit onverhoedsche, verradelijke
uur. Hij staat voor een moeilijkheid, die hij niet heeft kunnen berekenen. Alles zinkt
weg, de grootheid van de familie, waaraan hij zich had vastgetrouwd, het veilige
gevoel van Clara's bezit, dat, ondanks haar grillen, als een rustige zekerheid had
gelegen, diep in zijn wezen. - ‘Clara,’ zegt hij dan, bijna voor zichzelf alleen, en in
zijn wanhoop vindt hij opeens de grootheid om de dingen zoo te zien zooals ze zijn:
‘Clara, heb ik dan een slachtoffer gemaakt?’Maar ook zíj is verdrietig. Het is haar alsof ze iets gebroken heeft, een waan, ....
en een hart, waarvoor ze nu eerst deernis krijgt, nu het zoo naakt en arm aan haar
verschijnt.
‘Och Frans, laten we er maar niet langer over praten. Laten we van alles maken
wat er van te maken is. Ik weet het nu wel, ik zie het nu wel, mijn lot ligt hier....
Maar je moet vader leeren begrijpen. Je moet goed voor vader
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zijn. Wij moeten vóór hem staan, wij moeten bij hem zijn, we moeten....’ dan kàn
ze niet verder, want ze barst in snikken uit.Dit wrange gesprek geschiedt, terwijl ze beiden zijn gaan wandelen, den tuin op
en neer, aldoor opnieuw den tuin op en neer. Zij tellen de kiezelsteenen als er geen
woorden meer te spreken zijn, als ze elkaar gevonden hebben in dit wederzijdsch
verdriet, in dat gemeenzame verdriet eener hopelooze gebondenheid aan Loftinge,
in eene eindelooze fatale gebondenheid aan elkaar, nu dan eindelijk na zoovele jaren
de deernis hunne harten heeft vermurwd.
En tijdens die lange wandeling hebben zij niet bespeurd, wat er in de geopende
tuinkamer, waar het zachte, blauw-witte tapijt ligt uitgespreid tusschen de hooge
porceleinkasten, met hun kristallen vensters en hun ranke, sierlijk gehalsde vazen
gebeurt. Daar drentelt een oude heer op en neer tusschen zijn kasten; hij is zeer
verzorgd, geparfumeerd, nauwkeurig geschoren, hij heeft een heel licht zomerpak
aan, en prachtig opgestreken, martiale, grijze snorren.Maar wie hem aandachtig beschouwen zou nu, zou vaststellen dat het een oude
man is, een zeer oud man. Ziet hem gaan met voorzichtige dribbelpassen, telkens
zijn voeten bekijkend, dat hij niet zal struikelen. Ziet, hoe hij beeft, wanneer hij met
ceremonieele plechtigheid de deuren der kasten opent, en dan zijn oude hand uitstrekt,
naar een geliefd voorwerp, dat hij als een minnaar bekijkt. Eindelijk is hij op zijn
lange reis gekomen, tot aan de plek, waar de precieuze kamer overgaat in den tuin.
Hij heeft de laatste kast geopend, de dunne deur waait hem tegen met een te bruusken
ruk.... ‘Vader!’ herkent Clara opeens. ‘Vadertje, ben j i j er weer?’ Zij komt naast
hem staan, ze steekt haar jongen, vollen arm door den zijnen. - Tervooren wijkt terug.
Hij beseft, dat hij nu heen moet, dat hij een dief is van teederheid in dit wonderlijke,
door verwelkend verlangen betooverde huis. Waar zal hij heen? - Hij sluipt het
veranda-mozaiek over, hij gaat door de opening van de tuindeur de duisternis der
gangen binnen, en langs de doeken der zeventiende eeuwsche zeeslagen, en over de
fluweelige loopers, en langs de eiken beschotten, en de glanzende koperen kanonnen
in het voorportaal gaat hij weg als in een heimelijke vlucht, door de kier van de zware
voordeur, alleen, de leege pleinen en straten van Loftinge op, verlaten en eenzaam,
de lijn van zijn leven kwijt.
Maar vader en dochter blijven samen in de porceleinkamer. Nu de andere bewoners
uit het huis zijn, is het daar zoo stil, dat ge de groote hangklok hoort tikken. Onmerkbaar wordt het iets koeler en duisterder, het felle licht neemt af.In den tuin is het gekwetter van vogels, en, over alles heen, het carillon, dat
regelmatig zijn plicht doet op de gezette tijden. - De vader zegt niets. Hij staart alleen
maar in de gapende opening van de porceleinkast, waar
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de eene, de zeldzame porceleinen schaal ontbreekt aan zijn verzameling, de lacune
in de handboeken der porceleinkunde, die is aan te vullen bij den antiquaar Cardozo
in Schelinghaven.En de dochter zwijgt ook. Zij spreekt alleen met den druk van haar arm, die innig
op den zijnen ligt, met de beweging van haar blonde, welig gelokte hoofd, dat zich
op zijn schouder heeft gevleid. - Dan, eindelijk als de stonde van zwijgen vol is,
weten ze geen andere woorden, dan die hen voor altijd aan elkaar hebben verbonden:
Vader, mijn lieve, eigen vader’,, - ‘Mijn kind.’
‘Ga, jij nou eens mee, ouwe jongen,’ zegt ze dan, en ze neemt hem bij de hand als
was hij haar kind. En ze leidt hem verder over de molligheid der tapijten, naar de
andere kamer, waar de hooge stoelen met de geblazoeneerde ruggen staan gereed
om den disch. Dan plant ze haar vader in een der stoelen, en gaat bij hem zitten, met
een dartele jonkvrouwelijkheid, die al de strakte van het moment verbreekt.
- ‘Doe nu eens niet zoo somber, ouwe jongen! Wat is er nou allemaal aan de hand?
Zie zoo, daar hebben we 'm tenminste weer vroolijk!’ roept ze dan uit, en ze strijkt
hem met welbehagen door zijn dichte, grijze haren.‘Ik zal nou eens zeggen, wat ik wil: Vader gaat nou zoo gauw mogelijk naar de
Sociëteit, ‘Ons Genoegen.’ Parmantig spreekt ze het uit, al de verachting en ironie
die in haar leeft ten aanzien van de Loftingsche notabiliteit, komt erin tot gelding.
De vader fronst zijn brauwen, hij steekt het hoofd vooruit.
‘Wàt zeg je?’ ‘Dat vader natuurlijk nu stapt naar de Societeit, ‘Ons Genoegen.’
Dan, met haar hoofd, vlak bij zijn wang: ‘D'r wordt over je gekletst, vadertje. D'r
worden allerlei rare dingen over je gezegd, in den Gemeenteraad, omdat je een
porceleinen schaal hebt probeeren te koopen in Schelinghaven.’
‘Tegen dat geklets is maar één ding te doen. Vader gaat frisch en monter naar de
Societeit. En vertelt daar aan iedereen, die het weten wil, dat hij voor familiezaken
weg is geweest, en dat hij op reis een lichte kou heeft gevat.’In Rupelmonde ontwaakt bij dezen scherts, die aan den oever van een afgrond
gevoerd wordt met een onvolprezen virtuoziteit, iets van de oude vreugde. Iets van
het juichende gevoel, waarmee hij zich - hoeveel dagen was dat nu al geleden - in
zijn Hispano-Suizza had laten ontvoeren uit Loftinge. - Hij staat op uit zijn zetel, en
hij kijkt haar oolijk in het gezicht.
‘Jij bent een slimme dappere meid, Klaar. Jij geeft de oplossing.’

X
De societeit van Loftinge is even statig als alles, wat tot het openbare leven behoort
in deze gemeente. Het is een reusachtige zaal, waarvan de
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zoldering geschraagd wordt door spanningen en bogen, die de zaal laag maken,
ofschoon zij hooge afmetingen heeft en die een sfeer verwekken van gemoedelijke
gezelligheid, welke in raadskelders heerscht. Rondom aan de muren gevleid, die met
kleurige fresco's getooid zijn, vol herinneringen aan de jacht, zijn leeren banken,
waarvoor tafeltjes, met groene lampjes overtogen, - en in het midden van de zaal,
onder den zeldzamen vergulden luchter, daar is een breede cirkel van diepe
club-stoelen geschikt om den haard.
De wijde, haast van de zoldering tot den vloer reikende deuren, die toegang geven
tot het tuin-terras, staan open in dezen warmen zomernoen, en een onrustig spel van
kleuren golft van het terras-mozaiek naar het eikenhout plankier van de societeitszaal.
Door dat gespeel van kleuren heen is er geschuif van schaduwen van de vele
menschen, die zich naar het terras begeven, aan den oever van een lommer-rijken
tuin, waar koelte wenkt en waar men aangetrokken wordt door den geur van gras en
bloemen. - Er staan een menigte rieten tafeltjes op het terras en makkelijke rieten
stoelen, en reeds zijn de overmatig hoffelijke bedienden in hun groene uniformen
met verzilverde livreiknoopen, bezig een uitgelezen collectie van aperitieven en
gladde kruikjes te deponeeren.
Op het terras en in de zaal en in den tuin staan groepjes heeren te rooken en te
praten, en er is een gezoem van stemmen, dat de atmosfeer met een ongewone,
smoezelende levendigheid vervult.De burgemeester is laat vanmiddag. En iedereen weet: waarom. Er is
gespannenheid, men verwacht nieuws bij zijn komst. In grooter gezelschap beroert
niemand het onderwerp van den dag, maar des te gretiger gaan de fluisterende tongen
in de tête-à-têtes.
‘Wat een geschiedenis toch met dien van Rupelmonde,’ zegt het dunne jonkheertje
van Lorwinckel en hij neemt den dikken baron van Amade apart. Die zware man hij is wethouder en mag zich niet blootgeven - doet maar niet anders dan schudden
met zijn dikke, papperige hoofd, hij schudt maar en weet van bedenkelijkheid niet
anders te doen. Maar de heer Vriezendorp, de ontvanger, voegt er zijn woordje aan
toe: ‘'t Is onbegrijpelijk, dat iemand, een geacht man, zich zóó, in een avond kan
vergooien!’ ‘Ja, maar hij had altijd gekke dingen, altijd.’ Zoo komt de kleine bultige
archivaris (die met den secretaris dikwijls moeilijkheden had) met zijn schraperige
stemmetje, tegen het geweld der diepere stemmen in. ‘Heeren, wat zal ik er u van
zeggen?’ Komt dan in eens de stem van dokter Donker - ‘Wij medici bekijken zulke
dingen anders. Wie eenigszins studie gemaakt heeft van de seniliteitsverschijnselen....’
‘Nou maar zoo oud is van Rupelmonde toch niet,’ zegt een mijnheer met hoogroode
wangetjes onder zijn witte haren, die zelf nog iets ouder is. ‘In ieder geval zit de
gemeente er leelijk mee,’ constateert de ontvanger.’ - ‘Ik begrijp niet, dat Couden-
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hove Janssen heeft laten gaan,’ zegt dan baron van Arkel, de kantonrechter, die hevig
conservatief is en geen vriend van den burgemeester.
‘Heeren, wat is het warm,’ komt daarop de naar alle kanten beleefde heer Seegers,
de groote, gezonde, correcte directeur van de Loftingsche bank, die met allen zaken
doet (óók met den beschuldigde) en die alle groepen rondloopt om de gesprekken te
neutralizeeren. ‘Ja, het is warm’ beamen allen, en de gesprekken verflauwen, het
ongeduld neemt toe.
Eindelijk, ver over tijd, daar verschijnt de burgemeester. De lange ‘gemaakte’ van
Couwenhove loopt geaffaireerd, met kleine haastige pasjes de reusachtige achterzaal
door en komt dan op het terras luchtigjes handen schudden, een groote verademing
teweeg brengend, omdat men kan gaan zitten. Men kan het hem aanzien, dat hij
uiterst nerveus is. Hij heeft een hoogroode kleur en hij bekort, terwijl zijn oogen
telkens afdwalen, de gesprekken. ‘Ik hoop, dat de heeren het mij niet kwalijk nemen,
dat ik zoo laat ben, maar er waren op het stadhuis nog belangrijke zaken.’ - Hij zegt
het met zijn beschaafdste stem, - hij slikt de quintessens van zijn mededeeling in.
Hij gaat er aanstonds toe over met meer dan gewone nadrukkelijkheid aan den hoog
en strak over hem gebogen bediende instructies te geven over de menging zijner
bitteren, en hij tracht aanstonds een algemeen gesprek te animeeren over neutrale
zaken, - maar het lukt maar weinig. Veel andere dingen zijn er niet om over te praten,
dan dat ééne groote, dat als een Weldaad van nieuws ieders gedachten vervult. - Dat
het warm is, heeft men elkaar reeds vele malen verzekerd en er vallen telkens pijnlijke
gapingen in het discours.
Dan, wanneer alle bedienden eindelijk geserveerd hebben en een roode gloed
langzaam begint op te stijgen in de verhitte koppen, - dan eindelijk neemt de natuur
haar rechten. Het schandaal hangt te beven in dezen, vanmiddag om niets anders
bijeengekomen kring van bij het nuttigen der goede vochten langzamerhand hun
deftigheid verliezende mannen. Er zit van alles in, kwaadsprekerij, kritiek op het
gemeentebestuur, kleine wrokjes, die heimelijk kunnen gekoeld worden op den
burgemeester, op de wethouders, nieuwe berichten - stel u voor welk een weelde, in
Loftinge nieuwe berichten! Over de voornemens van het college, gelegenheid tot
oratorisch afgeven op dien vlegel van een Janssen! En wat niet al meer.
De heer van Arkel, de kantonrechter opent de ban. Hij richt zich rechtstreeks tot
den burgemeester, en zegt luid en scherp, dat ieder het goed vernemen zal:
‘Burgemeester, wij begrijpen dat u het vanmiddag zoo volhandig had. Het incident
in den Raad was van pijnlijken aard. Wij begrijpen, dat u naar beste weten gehandeld
heeft, maar het komt ons toch voor, u houdt ons ten goede, dat een zoo persoonlijke
aanval als het raadslid Janssen
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heeft gericht, met het reglement van orde in handen wellicht te voorkomen ware
geweest.’
‘Ziezoo,’ denken de anderen. ‘Het spel gaat beginnen,’ en menigeen schuift
naderbij. De burgemeester is nog in een druk gesprek gewikkeld met den notaris,
een gesprek over een historische bijzonderheid van Loftinge, die thans in
buitengewone mate zijn aandacht heeft. - Gehéél ontwijken kan hij echter de vraag
van een zoo belangrijk notabele niet. Hij buigt zich naar voren en zegt: ‘Pardon,
Kantonrechter, - de notaris hier vertelde mij zoo juist een interessante nieuwigheid
over de oude steen in de burgpoort.’‘Er zijn veel nieuwigheden tegenwoordig in Loftinge,’ snerpt de bultige archivaris
er tusschen door, en allen kijken hem aan, vol gretigheid, hoe zich nu verder het
geval ontwikkelen zal.
Maar nu dreigt het opeens voor den burgemeester, die zich voorgenomen heeft
geen woord los te laten, nóch over de plannen van B en W, noch over wat hij dien
morgen tot in de uiterste bizonderheden nauwkeurig van den kamerbewaarder Andreas
Philipse heeft gehoord. De notaris zelf, zijn buurman, vraagt nu pardoes, met de
argelooze gemoedelijkheid van een onnoozel kind, die hij zich heeft aangewend:
‘Burgemeester, nou moet u mij toch 'ns vertellen, wat er met den secretaris aan de
hand is. Ik begrijp, dat die meneer Janssen in de Raad maar wat heeft staan te bazelen.
- Maar is de heer van Rupelmonde nu werkelijk ziek, of wat moeten wij gelooven?’
De burgemeester geeft zich het air, dat de vragers hem bestormen. Hij heft de hand
op en zegt met zijn zuurzoetsten glimlach: ‘Ja heeren, 'r wordt mij op het oogenblik
zóóveel gevraagd, dat ik niet alles tegelijk kan beantwoorden.’ Hij heeft het zwaar
tusschen al die verhitte koppen. Hij balanceert als een koorddanser tusschen alle
vallen, die hem worden gezet. Hij veegt met het zijden zakdoekje, dat hij in het
borstzakje draagt van zijn colbert, telkens opnieuw zijn voorhoofd af. - Wat zal hij
doen, hoe zal hij een goed heenkomen zoeken uit al die impasses, hoe zal het
burgemeesterlijk gezag zich handhaven in deze benauwde uren? ....
Op dat uiterst riskante oogenblik gebeurt er iets wonderbaarlijks. Als Blücher in den
slag bij Waterloo verschijnt, om zijn benarden burgemeester te redden, niemand
minder dan: het corpus delicti in levenden lijve. Door de schaduw van de groote zaal
en de vele leege stoelen om den haard komt aangestapt, iets minder gehaast dan
anders, met een rustige verzekerde, bijna tergende langzaamheid: een oude man, met
parelgrijze flambard op, met parelgrijze snorren, in zijn hand een prachtige wandelstok
met een ivoren knop, in het knoopsgat van zijn volmaakt-modieus zomercolbert
prijkt uitdagend het ridderlint van den Nederlandschen Leeuw: niemand minder dan
Jonkheer Meester van Rupelmonde, de voortvluchtig gewaande secretaris der
gemeente Loftinge.
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Hij verschijnt, doorboord door zestig oogen, die hem bijna verslinden, glimlachend,
niet in het minst verbouwereerd. ‘Dag burgemeester’, zegt hij joviaal, en hij
overrompelt den toch reeds in het nauw gebrachten burgemeester op een zoo
innemende wijze, dat die niet nalaten kan hem de geboden hand te reiken. En nu
volgen alle handen, en gaat de secretaris lui en gemakkelijk zitten in een aangeschoven
zetel en hij begint te praten. Hij begint te vertellen van de nieuwe plannen der
Regeering met de regeling der financieele verhouding van de gemeenten, en van de
restauratie van een gevel aan de Brugpoort en als hij allen aan het boeien is door zijn
levendigen verhaaltrant, - dan zegt hij terloops, maar zoo luid, dat ieder het hoort:
‘Apropos, burgemeester, ik moest gisteren voor familiezaken even uit de stad, en ik
heb wat kou gevat - zonder overjas in den avond - en kon helaas! niet in den Raad
zijn.’
‘Een interessante interpellatie anders, vanmiddag,’ roept een kwaadwillige uit.
‘Ja, ik heb het gehoord,’ zegt dan de secretaris. ‘Er is een meneer in de Raad, die mij
voor een soort van pierewaaier heeft aangezien. Maar die interpellatie is met artikel
9 in de hand toch moeilijk toe te staan, vindt u ook niet burgemeester?’ - Een
geweldige vroolijkheid beantwoordt zijn rake gezegde. En zoo wordt de secretaris
van Loftinge zonder eenig verzet weer opgenomen in den broederkring. En zoo wordt
hij ook weer opgenomen in de kring der Loftingsche notabiliteit, die gelukkig is,
zich weer om hem te kunnen sluiten, en in den kring der Loftingsche burgerij.
Toen van Rupelmonde den volgenden keer weer in de Raad zat, had de heer
Janssen, ziende, dat hij bij de herwonnen populariteit van den secretaris geen kans
meer had, zijn interpellatie ingetrokken. - Het plaatselijk blad, waarvan de
burgemeester president-commissaris was, had gezwegen in duizend talen, en er werd
alleen nog maar wat gescholden in een gewestelijk arbeidersblaadje, maar ook dat
smeulde uit, bij gebrek aan brandstof.
En zoo eindigt deze episode dan als de Rijn bij Katwijk, in het zand der vergetelheid
van Loftinge. Alleen is er mee bewezen, dat men met diplomatieke talenten voor
den gezantsschapspost in Parijs, de burgerij van Loftinge kan overwinnen, en het
staat vast, dat een fuifdag van zijn secretaris aan Loftinge bezorgde zijn welkom
schandaal!-

XI
Wéér is het zomer in Loftinge. En over een van de dagen, welke die nieuwe zomer
te beleven geeft, moet ik u nog vertellen, het relaas vormt een noodzakelijk
post-scriptum bij mijn verhaal. Immers het is opnieuw de secretaris en zijn familie,
die nog eenmaal, maar dan wel voor het laatst, het middelpunt gaat vormen van de
stedelijke belangstelling en van ons, die sprakeloos
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de gebeurtenissen zich zien afwikkelen op het antiek en benauwend tooneel, waarin
de menschen, statig als poppen, rondschrijden tusschen gebeeldhouwde gevelen.
Dit hoofdstuk begint met het gedreun van orgelmuziek. Heeft u wel ooit, temidden
van een zwaren zomerdag het gedreun van een kerkorgel gehoord, besloten binnen
de hechte steenen ommuringen, maar de deuren gaan open en het galmt over het
plein, waar het, vreemd en onwezenlijk in de ruimte versterft.Zoo is het op het kerkplein van Loftinge, waar de gelakte statierijtuigen van den
bruiloftsstoet te wachten staan achter de trappelende paarden, waar de portiertreden
der karossen al liggen uitgeklapt, en de lakeien al noodend zich bevinden bij de
openingen der portieren. Koetsiers presenteeren statig hun bloem-omrankte zweepen,
en beneden, daar vindt men een fluweelen looper uitgelegd van het kerkportaal tot
ver op het plein, dat als een open zaal onder den paarsblauwen hemel ligt. Rondom:
de oude hoog oprijzende Gothische huizen met daarachter de torens en kanteelen
van den burcht, en diep daarbeneden als een heel klein speelgoed tusschen al die
statigheid, de kleurige kring der Loftingsche inwoners de meisjes met hun geplooide
mutsen en zonnefonkelende hoofdijzers en fel getinte omslagdoeken, de mannen in
hun wijde visscherskleeren en met hun fluweelen punthoeden boven de roode koonen,
- en voor die kleine nieuwsgierige menigte.... de Loftingsche dienders, met glimmende
zilveren knoopen en flitsende helmpieken, welker militairisme contrasteert met hun
boersche gestalten.
Het orgel dreunt, en de deftige bruiloftsstoet verlaat den tempel. - Eerst Clara van
Rupelmonde in een wolk van witheid, waaruit haar bloeiende zonnige hoofd als een
rijpe vrucht te voorschijn komt. - Naast haar, dun, mager, zwart, administratief,
ondanks den witten bloem in zijn knoopsgat, de bruigom: Frans Tervooren. Clara
begeeft zich zelfstandig naar het rijtuig, zoodat zijn helpend gebaar in het ijle vergaat.
Twee freuletjes van Couwenhove de Chauffepied rollen de bruidssluier handig op
en omhullen Clara, in het nest van de koets met het bloemenbed harer bruidskleeren.
- De koets wielt zachtjes verder, andere koetsen rijden aan, koetsiers met pioenroode
gelaten achter strak gepresenteerde zweepen. De hoeden en petten gaan af, een
geruchtlooze ovatie der Loftingsche getrouwen. Ziet, daar komen de
feest-dignitarissen, de moeder van den bruidegom, de moeder van de bruid, twee
hooge, onberispelijke in donkerder kleeren gehulde dames, - en daarachter verstrooid,
wat haastig, de kleine hooge hoed, wat scheef op de zwierige grijze lokken, van
Rupelmonde, de secretaris van Loftinge. Achter hun koets stijgt heel de Loftingsche
notabiliteit in hun wagenen; men onderscheidt natuurlijk den langen eleganten
burgemeester, met zijn altijd jeugdig-gebarende bloemige gemalin, men onderscheidt
het dunne
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jonkheertje van Lorwinckel en de gezellige, gezette vroolijke en van hitte dampenden
baron van Amade, die zijn hoogen hoed nog in de hand houdt en zich met den zakdoek
over den kalen schedel veegt.Als allen zijn opgeborgen in hunne koetsen, dan rolt de koster den looper op, de
kerkdeuren worden gesloten, en voor eenige oogenblikken is het eenige geluid dat
opratelt tegen de holle wanden der Loftingsche straten, het felle geklik van
paardenhoeven en het geproest van paardensnuiten en het geratel van wagenwielen.
De stoet van belangstellende burgers loopt mee langs de randen van de huizen, ze
klotsen zijstraatjes in, en dan voor den weelderigen gevel van het huis aan de Oude
Haven, daar maken zij allen weder een kring, om het tweede bedrijf zich te zien
afspelen van deze voor Loftinge ongemeene gebeurtenis.Binnen omvangt de bruiloftsstoet de koelte van het huis. Een gemurmel van
beschaafde stemmen klinkt gedempt tusschen de besloten, door schilderijen en
gobelins omwande ruimte. - Bijna geruischloos schuifelen de voeten en buigen en
schuiven de figuren langs elkander heen. Maar deze ontvangstcotillon duurt, gelijk
passend is, niet lang. Terwijl men nog niet geheel genoeg heeft van de eerste
begroetingen, rinkelt een zachte welluidende bel, bescheiden cymbaalklank in de
gangperspektieven, en na dat een oogenblik niet te hebben opgemerkt noodigt de
gastheer - een achteloos element is het in het algemeen gesprek - zijn bezoekers ten
disch.
Het wordt dan een klein verwaaid optochtje van dames en heeren onder
gebeeldhouwde overwelvingen, een even opklinken van stemmen, zooals de gonzende
stemmen van figuranten, die langs een venster trekken op een tooneel, - om even af
te leiden de tragedie.
In luister fonkelt de disch. Millioenen kleine zonnetintelingen trillen in het
doorschijnend kelkenwoud, veelvoudig geflonker van edelsteen lijkt al het fijn kristal
en er tusschen het teergeaard porcelein, en het doffe edel neerliggende zilver van het
metaalgerei en er om heen de teere vingeren der chrysanthen, waarvan de donkere
geur in de geur der eiken beschotten vervloeit. Over het sneeuwwit damast liggen
duizende kleine lichtmeren gespreid als zonnevlekken in een zomerbosch, en heel
de kamer beeft in de nerveuzen schijn van tusschen duisternis gevangen licht.
Lakeien staan roerloos langs den wand als de bedienaren van een gewijde
ceremonie, en onderwijl is er een behagelijk en wellevend uitgezoek der plaatsen,
aandachtige met deftige gezichten gepleegde verrichting.....De gasten zijn alle gezeten in de hooge geblazoeneerde gestoelten rondom het
banket. Het praten gaat aarzelend en traag. De lakeien wachten. De oude hangklok
tikt als in een hoes. Dan noodigt de gastheer tot stilte voor het gebed. Een licht geritsel
van kleeren als het gelijktijdig omslaan
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van vele bijbelbladen binnen de bewandingen. Sommige hoofden neigen, andere
worden strak, wellevend, eerbiedigend. Het is volkomen roerloos, als zijn allen in
verdooving.
De zilveren lichtschijn van het tafelhart tusschen de duistere gestalten, trilt omhoog.
Betast die andere reusachtige figuren, wier lichamen schijnen te groeien en wier
trekken schijnen te leven en wier stemmen schijnen te fluisteren. - Zij zijn daar allen,
sterk en lichamelijk geharnast of in den tooi van scharlaken mantels en de hoovaardige
hoofden met poederpruiken gekroond. Zij zijn het die leven, met hun blozende,
welgedane, welige gelaten, z i j zijn het, die alleen aanwezig schijnen, souverein
boven de nietigheid van het biddende en buigende gezelschap. Zij kijken trotsch en
laatdunkend uit de onbarmhartige, zelfgenoegzame oogen, vooral de van Gendringens
en aanverwante geslachten. Zij zijn zoo ontzaglijk, dat het wel lijkt of zij levend naar
voren komen getreden uit de zwaar en weelderig geciseleerde lijsten, bevracht met
de dikke druiventrossen der blazoenen.
De gastheer heft het hoofd nu op en er ontstaat een tastende, overmatig wellevende
tafelkout, begeleid door de lichttinkelende muziek van kelken en porcelein. De webbe
van den wasem der gerechten spreidt zich langzaam uit over gepommadeerde hoofden
en ivoor-blanke schedels, de knechten serveeren statig, vol van correcte levenloosheid.
Het gesprek gaat over dingen, die men al lang van elkander weet, of over hetgeen
ieder in de Nieuwe Rotterdammer heeft gelezen. Het is zeer goed, dat het getik van
vele messen en vorken op het porcelein, - als werd heel in de verte een klinkerstraat
hersteld - de stilte wat opvult. De al te onervaren substituut tracht bij den Voorzitter
van den Kamer van Koophandel een meening uit te lokken over een politiek probleem,
maar wordt beantwoord met een gewichtig voorbehoud van onderkinnen. Middelerwijl
is de gastheer in voortdurende agitatie. Hij ondergaat met strakke, welwillende
belangstelling een al te technisch betoog van een der oudere gasten, en onderwijl
zoeken zijn oogen naar de gevaarlijke punten en vale plekken in het discours en valt
hij er handig tusschen met een glimlachende opmerking.
In het midden van den tafel troont het jonge echtpaar. Clara, blozend verhit, het hoofd
als een ingedommelde pioen, en naast haar bleek, mager schuchter zichzelf in toom
houdend, maar eigenlijk met de situatie niet goed raad wetend: Tervooren. Er is geen
eenheid en geen teederheid bij dit paar. - Zij zijn daar bijeen als de twee vereerde
poppen van een deftig gezelschap. - Zij spreken zoo weinig, dat het pijnlijk wordt.
En het is een verademing, als de oude dominé opstaat, met welbehagen aan zijn glas
tikkend, en dan zijn spitse hoofd omhoogheffend, waaraan de grijze baard naar voren
strekt, als de sik van een heel deftigen bok. Hij spreekt wel-
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luidend en wellevend, de gemeenplaatsen glijden zijn keel uit met een boterachtig
gemak. Hij heeft het er over, dat het niet goed is, dat de mensch alleen zij, hij spreekt
van de vreugde der ouders, die gelukkig zijn met een zoo vreugdevolle verbintenis,
hij zinspeelt op de carriere van den veelbelovenden schoonzoon en hij oversaust deze
tevredenheid met een theologisch ragout. Het gezelschap heeft wellevend en
welwillend geglimlacht onder den leegen woordenstroom, men klinkt, men praat
weer, maar telkens opnieuw sterft het discours weer uit, omdat men er zich bewust
van is, dat de kabbelende woorden zullen worden onderbroken door telkens zich
weer verheffende welsprekendheid.
Haastig en wrevelig likt van Rupelmonde aan zijn glas. Hij staat op van zijn
zitplaats, wat achteloos, wat geaffaireerd, als wilde hij door zijn houding protesteeren
tegen de deftigheid, die hij zelf had aangericht. Zijn stem klinkt dof en binnensmonds.
‘Kinderen,’ zoo zegt hij, ‘ik mis het voorrecht van onzen geachten predikant, die ons
aller wenschen op zoo welsprekende en literair voortreffelijke wijze heeft vertolkt.
Ik ben tenslotte misschien meer een man van de pen, een man van de paperasserie,
dan van het woord.’ Dan.... even zwijgen, even aarzelen: ‘Clara, mijn kind, je begrijpt,
wij zullen je missen, wij zullen moeilijk....’ En nu kijkt Clara op. Haar betraande
oogen staren recht in de oogen van haar vader, haar blik dringt door hem heen,
eindeloos zoet, en eindeloos vlijmend tot in het diepst van zijn ziel. Dan.... over de
tafel heen reikt zij den vader haar hand, waarvan de blanke arm gaaf openkomt uit
de satijnen omhulling. - Er is een pijnlijk zwijgen even. - Men hoort lichamen zich
rekken, stemmen fluisteren. Heel in de verte door de openstaande tuindeuren klingelt
het carillon van Loftinge.
Maar van Rupelmonde herneemt zich ‘kinderen, de klemtoon van dezen dag valt
op ons aller vreugde. Op de vreugde van jullie moeder en mij over een levensbesluit,
dat, dat.... onze sympathie heeft. Het ga jullie wel!’ Bevend stoot zijn kelk tegen die
van Clara en van Tervooren die eerbiedig zijn kelk reikt naar zijn schoonvader, als
ware het een dossier.
Na dit noodzakelijk moment lijkt het wel of aller beklemming zich ontspannen gaat.
- En als Tervooren den schoonvader beantwoord heeft in een koel, correct,
welsprekend speechje, dan is men geheel van de welsprekendheid verlost, dan kleuren
de wijnen telkens de glazen, dan komen er anecdoten los en een lichte rumoerigheid.
Heel in de verte zitten enkelen te smoezen over een thans begraven, en in de
vergetelheid besloten.... welkom schandaal.
Maar als het tegen het einde loopt, als Clara handig verdwenen is tusschen haar
fluisterende bruidsmeisjes, en de Hispano-Suiza, de groote roode wagen
onheilspellend verschenen is op de leegte van klinkers van de Oude Haven,
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waar onverstoorbaar de scheepsromp ligt te blakeren in de verzande kom, en waar
aan den overkant de eeuwige, vergulde fries zijn vergulde letters ‘Nil desperandum,
Deo duce’ onverstoorbaar laat blinken in de felle zon - wanneer de gasten zich gaan
vertreden, en het heele bijeen zijn van vele door de alcohol verhitte menschen, midden
in een blakerenden zomermiddag zijn zin geleidelijk gaat verliezen, - dan loopt er
een eenzaam oud man over de paden van zijn tuin te dwalen, tusschen de geschoren
gazons, tusschen de pralende bloemen en langs het verlaten Cupido-beeld.
In de verte is het gepraat van de menschen, is de volte der menigte, die zich
ombeweegt door zijn vertrekken, hier is hij alleen met zijn felle verdriet.
Opeens is er een lichte hand op zijn schouder. - Hij ziet op en hij kijkt in Clara's
gezicht.
‘Vadertje, loop je nou weer zoo te peinzen?’ Hij weet niet anders te vinden, dan
‘Mijn kind.’ ‘Vader,’ zegt Clara manmoedig, ‘het zal wel gaan. - Het kòn toch niet
anders. Wij kunnen toch geen van allen anders, jij niet en ik niet! - Ik heb Frans
genomen omdat het mijn bestemming is. Ik heb alles overwonnen, ik heb veel
overwonnen. Wij moeten allebei onszelf overwinnen hier in Loftinge. Zie je, die
muren, die muren van onzen tuin? Pralende bloemen overal, geurig gras, maar die
muren, die muren wijken niet! Wij zijn ommuurd, wij zijn gevangenen hier, wij
kunnen niet weg. Er zijn geen paden die leiden naar den anderen kant van het water,
alle wegen op dit eiland loopen rond, het einde reikt de hand aan het begin. Wij
moeten berusten!’ ‘Ja, wij moeten berusten,’ zegt van Rupelmonde dan dof. ‘Maar,’
en zij fluistert hem het hevig in het oor, ‘maar - wij hebben elkaar, Clara blijft bij je,
Clara zal je vasthouden, Clara zal het helpen dragen.’ En meteen gaan haar jonge
blanke armen om zijn ouden nek, vleit zich haar jonge, geurige wang, tegen de zijne,
die week is en beurs, als oud leer. - Achter hen staat een andere figuur, schuchter,
bedeesd, een bloem ambtshalve in zijn knoopsgat, zijn keurige demi onberispelijk
gevouwen over den arm. Het is de jonge echtgenoot, die zijn vrouw komt opbedelen.
Voor hem beteekent Loftinge geen gevangenschap, maar succes. ‘Clara, de wagen
staat voor.’ Clara herneemt zich en gedrieën gaan zij door de in rozenschijn toevende
porceleinkamer naar de gasten. Handen worden geschud, beleefdheden worden
gezegd: gemompel en gezoem van stemmen, een naar buiten treden van vele deftige
dames en heeren. - En dàn heeft de schooljeugd van Loftinge nog eenmaal de vreugde,
den prachtigen, scharlakenrooden Hispano-Suiza te zien wegrijden, het veel te groote
gevaarte te zien kronkelen door de nauwe, met hun naar elkaar toegebogen gevelen
en onder hun poorten nog nauwer schijnende straten van Loftinge. Ook deze auto
met de twee correct-gekleede, en correct de groeten der burgerij beantwoordende
jonge menschen, kiest de richting van Schelinghaven, - de nachtboot naar Londen
tegemoet.-
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XII
Aan den avond van den zoo juist beschreven dag, bevinden de secretaris van Loftinge
en zijn gemalin zich te zamen op het tuinterras van hunne woning. Zij zijn gezeten
als twee nu wezenlijk oude menschen, in ruime gemakkelijke armstoelen. Tusschen
hen in op een breeden rieten tafel het dampend theegerei, dat daar door den knecht
geruischloos wordt geschikt. Dan verdwijnt de bediende, en zij zijn geheel alleen,
sedert vele jaren eindelijk geheel alleen. De barones zit te borduren, de oogleden
neer vol filigrane aandacht voor haar filigrane werk. - Dit tuinterras schijnt deel te
zijn van een eindelooze rij van open vertrekken. Heel in de verte de door huizen
afgesloten Oude Haven, dàn de wijde eetzaal, dàn de wijde porceleinkamer, dàn het
terras en dan daarachter de tuin, die als een kamer is onder den blooten hemel. - De
avond daalt. Eerst is er nog een vage lichtheid, maar geleidelijk verdicht zich de
duisternis. Een enkele late vogel tjuikt, en de sterren verschijnen aan den open hemel.Gansch in haar arbeid verzonken is de barones, die de laatste lichtresten nog wil
benutten: verdoft en versuft in zijn onklare gedachte is van Rupelmonde. Het zwijgen
zou nog pijnlijker zijn, indien de barones het niet volkomen beheerschte. - Het eenige
geluid, dat in deze versteende omgeving zich gelden laat, is alweer het carillon van
Loftinge....
Van Rupelmonde hoort het komen van de daken, hij hoort het zich verspreiden
door heel de verstilde atmosfeer, hij voelt het dringen als een onafwendbaar gif in
zijn lichaam, in zijn ziel....
Dan springt hij op: ‘Josine, heb je er nooit over gedacht, wat wij al die jaren hier
in Loftinge hier voor elkaar hadden kunnen zijn, hoe wij samen hadden kunnen
opbouwen, hadden kunnen bereiken. Nu zijn wij oud, nu is ons kind van ons weg.
Nu zijn wij gevangen door Loftinge, vermorzeld door deze doode stad, tot wij in
Loftinge....’ De barones richt rich even op, bevangen door verwondering. Een ironisch
lachje krult zich om haar lippen. Daar vallen koud en hard haar woorden, in de groote
wijde eenzaamheid. Zij worden helder en wel gearticuleerd, en toch zonder nadruk
gesproken. ‘Willem,’ zoo zegt zij hooghartig - ‘wij zijn na die eigenaardige afwijking
van jou verleden jaar overeengekomen, dat wij het verleden zouden laten rusten. Het
is toch beter zoo. Laat ons tevreden zijn, dat ons kind een behoorlijk huwelijk heeft
gedaan. Tervooren is een ijverige, fatsoenlijke man, die geen last heeft van
avontuurlijke divigaties. Laat ons tevreden zijn, laat ons den dag niet verstoren door
onaangename intimiteiten. Het is nu goed, zooals het geworden is. Men zwijgt, men
eerbiedigt ons, wij zijn gebleven, wie wij waren. Laat ons wat is geweest niet ophalen.
En ik geloof ook, dat het wat al te koud wordt, en ik ben vermoeid. Ik denk nu maar
naar boven te gaan. Zoo'n dag als deze is wel machtig voor menschen op onzen
leeftijd.’
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En zoo was de barones onverstoorbaar en geruischloos door het hooge huis gegaan
en had zij van Rupelmonde alleen gelaten met zichzelf, op het eenzame tuinterras,
waar de schaduwen donkerder werden om het licht der schemerlamp, - toen laat nog
in den avond een wonderlijke bel den secretaris opwekte uit zijn somber gepeins.
De knecht komt, betreedt het plaveisel. ‘Meneer, daar is nog laat bezoek, een
wonderlijk klein mannetje, hij zegt, dat hij Cardozo heet uit Schelinghaven en dat
hij hoogst belangrijk nieuws meebrengt voor u.’Van Rupelmonde springt op: ‘Eindelijk, toch eindelijk de schaal!’ zoo roept hij
uit, en dan laat hij de luchters ontsteken in de porceleinkamer, en hij laat behoedzaam
de deuren sluiten en binnen komt Cardozo, een klein zwart Joodje, springerig en
onderdanig en dadelijk druk.‘Meneer, vergeeft mij het late uur, maar ik moest vanavond in Loftinge zijn - en
ik wist u een genoegen te doen. - Dat was een geschiedenis met die acquisitie! Ja het
heeft lang geduurd, het heeft veel voeten in de aarde gehad, meneer was weinig
fortuinlijk. Maar ik dacht zoo, het is vandaag een bizondere dag, ik hoorde van de
bruiloft, van meneer's dochter en ik dacht.. een kleine bruiloftsgave voor papa, dat
was geen gek idee.’
Cardozo gaat zitten behoedzaam op een van de lage zetelen, en hij opent een
omslachtige kartonnen doos, met vele touwen en zegelen, en in die doos een wattige
weelde van vloeipapieren, en eindelijk daar komt het blanke blauw-dooraderde brooze
lichaam van den wonderlijk geteekende porceleinen schaal. - Cardozo wendt hem
omhoog, hij laat hem spiegelen in het alzijdig licht, hij reikt hem van Rupelmonde
in de bevende handen, totdat die hem zachtjes laat neerklikken op een der kleine
tafelen.
‘Meneer Cardozo,’ begint van Rupelmonde dan, verbijsterd en verbouwereerd
door deze plotselinge gebeurtenis, ‘meneer Cardozo, u komt me gelukkig maken. U
weet, het was het laatste het was het eenige, wat er aan mijn verzameling ontbrak.’
‘Ja zeker, ja zeker’ beijvert Cardozo zich, ‘ik heb het gezien, genoteerd in het
handboek van de British Association. Meneer zal me wel ten goede houden, dat ik
er al over geschreven heb - om het vermeld te krijgen, dat het volledig is. Meneer
heeft nu de beroemdste verzameling van de heele wereld!’Dan stijgt de wijn, en de heel den dag opgekropte ergernis en ellende naar van
Rupelmonde's hoofd. - Cardozo, klein, bewegelijk, serviel, weet niet wat hij denken
moet. Hij vraagt zich af of zijn client waanzinnig is geworden, want van Rupelmonde
breekt los, opeens, met een woedende stem:
‘Nu ben ik beroemd, meneer Cardozo, nu ben ik de kranigste verzamelaar van de
heele wereld. Nu heb ik bereikt, nu heb ik alles bereikt, de roem en de grootheid van
Loftinge, en een welvarend fatsoenlijk huwelijk voor mijn dochter, en een
ongeschonden, on-ge-schon-den porceleinkast. U hebt gelijk,
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meneer Cardozo, mijn leven is af - het is voltooid. Er is geen enkel open plekje meer
in, het laatste ontbrekende stuk is aanwezig. Maar ik wil geen voltooidheid, ik zeg
u - ik zeg u, dat ik het niet wil.’ Hij dringt onstuimig op den wijkenden Cardozo aan,
hij neemt het kostbare porceleinen voorwerp in zijn handen - en dan - het
omhoog-heffend, laat hij het vallen met een luiden smak in den wil het
kostelijkst-begeerde te vernietigen.
Maar het noodlot verzette zich tegen deze gebrokenheid. De schaal valt niet aan
stukken, doch komt terecht op de zachte, veerende vacht van het tapijt. - Cardozo
speelt de nuchtere rol: hij raapt de schaal op en gaat dan snuffelend en zoekend langs
al de kasten, waarin het wonderlijk porcelein oprijst, om dan tenslotte, voorzichtig,
het deurtje open te vouwen op de plaats, waar de ontbrekende schaal moet worden
bijgezet, het deurtje te sluiten, en met een vergenoegd gezicht tot den secretaris te
zeggen, - dat meneer wel blij zal zijn, dat hij den schotel voor hem heeft gered.-

XIII
Maar tusschen zijn nu voltooiden rijkdom vindt de secretaris geen rust. Het verwondert
de knechten, dat hij zoo laat in den avond nog naar buiten trekt. Hij moet nog arbeiden
heeft hij gezegd. - Hij wil nog stukken afdoen, de gemeente heeft recht op prompte
en vlotte behandeling harer zaken, - zoo een vacantiedag is fraai, maar hij brengt
stagnatie. - In waarheid wilde van Rupelmonde zichzelf gaan martelen. - Op zoo een
dag, die heel zijn leven laat grendelen, den dag, waarop hij zijn eigen kind heeft
begraven in Loftinge, en waarop door de voltooiing van zijn verzameling geen
heimelijke wensch meer blijft te koesteren, op zulk een dag wil hij zich kapot stooten
aan Loftinge. - Hij wil haar ondergaan met een ware hartstocht voor zijn ellende, de
suffe, duffe stemming van Loftinge, hij wil het weten dat hij nu, voor de levensjaren,
die hem nog resten gekluisterd is aan de verveling. Hij wil nu één zijn met het
stadhuis, met zijn werk, met zijn lot.
En zoo zien wij den secretaris van Loftinge op den avond van zijner dochter
huwelijksdag de straten afdwalen van de stad, de makker, den staf met den ivoren
knop in zijn vuist. Wij zien hem strompelen over haar wijde pleinen, die onmetelijk
liggen uitgestrekt tusschen de doode patriciershuizen in renaissance-stijl, met
weelderige guirlandes en zinnelijk beeldhouwwerk getooid, met haar breede
trapopgangen, die voor stoeten leken opgestapeld, langs hare violette vensteren en
onder haar antieke poorten.
Dan komt hij op het plein van het stadhuis, dan schrijdt hij in eenzaamheid over
het groote vlak van het marktplein, dat wit ligt te glanzen in den helderen maneschijn.
- Hij gaat nu met vermoeiden tred; ziet nu komt hij bij de statie-trap, die hij moeizaam
beklimt. De stadhuisdeur is nog op een
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kier, hij dringt haar wijd open, met heel zijn afgemat lichaam, de echo's van zijn
stappen weergalmen honderdvoud in de leege woon, zijn treden doen de eikenhouten
trappen kraken, maar hij is onvervaard en onverstoord, en hij kent den weg in den
blinde, als een oud paard, dat terugkeert naar den stal. Boven knipt hij het licht op,
en hij bevindt zich als vanzelve weer in zijn werkvertrek, bij de kleine, mahoniehouten
ètagère, gedragen door haar twee gebeeldhouwde sirenen met de grillig kwispelende
staarten en hij vindt den ouden beproefden stoel, met zijn hooge rugleuning van zijde,
waarin de zwaan van Loftinge statig is geborduurd. Zijn moede, fijngetakte handen
legt hij op de leuningen en hij heeft eindelijk rust.Hij zit daar terneer in de kamer, die hem veertig jaar lang heeft omgeven, de kamer
met haar kunstvoorwerpen, en met haar gedempte licht, en werktuigelijk strekken
zijn handen zich uit naar de onafgewerkte dossiers, die voor hen liggen opgestapeld.
- Hij strekt zijn hand, maar de hand valt terug. Hij wil zich oprichten, maar hij valt
terug in zijn kussens. Wat is het toch, dat tegen hem in wil? Het is als heeft hij te
worstelen tegen zware vloeden, die hem telkens neerdrukken, als hij zich maar even
wil bewegen.
Dàn wordt het hem duidelijk, dat hij niet meer kàn, dat hij af en voltooid is, dat
zijn leven geen openingen meer kent. - Er komt een groote duisternis aandringen,
een duisternis, waarin alle bekende voorwerpen verzinken, een duisternis, die hem
in bezit neemt, die hem achterover drukt, die hem brèèkt.Dan valt de oude secretaris van Loftinge onmachtig tegen de groene kussens met
den zwaan van Loftinge. Dàn is het of er binnen in hem iets springt. De adem rochelt,
de adem stokt. - Het hart staat stil.En als een bleeke ivoren pop, zoo vindt hem den volgenden ochtend de
kamerbewaarder Philipse. Zijn kameraad, de stok met de albasten knop lag onder
zijn hoed op de étagère, die de kwispelende sirenen behoedzaam torsten.-
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Bezoek
door P. Hoogenboom
TOEN hij die morgen was aangekomen, had hij eerst, in twijfeling, waarheen te
gaan, het pleintje rondgekeken, waar de naakte boomen, met hun zwarte takken tegen
de hemel, op twee rijen stonden. Enkele verpleegsters, helder in wit en blauw, waren
hem voorbijgegaan, nieuwsgierig blikkend naar de vreemdeling, té elegant voor deze
omgeving. Eén had hem de weg gewezen en hij was een donker-gapende deur
ingegaan, waar hem dadelijk de benauwende lucht van medicijnen was
tegemoetgeslagen. Voor hem lag een donkere steenen gang, waar weer een zuster
hem voorging, toen hij zich had bekend gemaakt als ‘het bezoek van mijnheer Van
Waarden’ en ze zich op een lijstje ervan overtuigd had, dat 't officieel ‘in orde’ was.
In een ruime, lichte vestibule kwamen ze twee zusters tegen in lange, witte schorten,
met een baar tusschen zich in, waarop, onder 'n witte sprei 'n patiënt lag, die hem
met 'n bête lachje bekeek. Hij hoorde achter de dichtzwiepende deur nog 'n paar
woorden en gegichel, daarna ging hij met de zuster door een andere deur. Voor hem
lag weer een lange gang, helder licht nu door ramen aan de rechterkant. Aan de
linkerkant waren regelmatig naast elkaar bruin-grijze deuren. De gang was kaalwit
en koud; hard klonken zijn stappen op de granieten vloer. De zuster liep haast
geluidloos, wat onaangenaam aandeed. Een huiver ging plotseling door hem heen.
Voor één van de deuren hield de zuster stil. Ze deed open, en liet hem binnen.
Eerst zag hij niets dan een grijs-lichte kamer met aan weerszijden drie witte bedden,
een tafel in 't midden en wijdopen ramen, die uitzicht gaven op donkergroen
dennebosch.... en dan een bleeke gestalte in één van de bedden, die langzaam overeind
kwam.
En plots herkende hij - Ben! Hij bleef even naar hem staren met vreemdverschrikte
oogen en angstig trillen van een glimlachje langs zijn mond. Hard, maar
beteekenisloos, hoorde hij de stem van de zuster naast zich: ‘Hier is uw bezoek,
meneer Van Waarden. Maak u maar niet te druk - ik zou maar gaan liggen’ - en het
dichtslaan van de deur achter zich.
Toen trachtte hij zich te vermannen en warmte en blijdschap te leggen in zijn stem:
‘Ben, kerel, hoe gaat het je?’ - en met uitgestoken hand kwam hij naar hem toe. Een
zonderlinge glimlach bleef op het magere gelaat en een vreemde stem antwoordde:
‘Nou - niet al te best. Dank je. Ik ben blij, dat je gekomen bent; neem een stoel en
ga zitten.’ Van Marel nam een van de eenvoudige houten stoelen, die onder de
voeteneinden der bedden geschoven stonden en ging zitten naast zijn vriend. Toen
keek hij de kamer rond; op de deur en op de bruin-
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houten kasten langs de muur waren banale ansichtkaarten geprikt - heertjes met
onwaarschijnlijk-gladde gezichten, die zich over meisjes heenbogen met hooge
blosjes en extra-rood aangestreken monden, en ook filmsterren in badpak en
gemeen-gekleurde bloemenkaarten met vergulde ‘Van Harte Beterschaps’ erop tusschen de bedden stonden nachtkastjes met steenen bladen, op elk kastje een witte
steenen pot, onderop een witte steenen waschkom; de tafel in het midden had een
zwaar, steenen blad.
Hij wilde iets zeggen, maar wist niet wat. Tenslotte kwam er alleen dwaas: ‘Zeg
- is hier alles van steen?’
‘Ja, je zou 't zoo kunnen zeggen. 't Is wel wat koud, maar praktisch,’ glimlachte
de patiënt.
Op het tafeltje van Ben stonden bloemen - duur moesten die zijn in deze wintertijd.
Hij keek er met verwondering naar. ‘Van Loes,’ zei Ben eenvoudig. Ze keken elkaar
aan en Van Marel verwonderde zich over de koelheid in Ben's oogen. ‘Ze durfde
niet meekomen,’ zei hij gehaast. ‘Je weet, hoe ze tegenover deze dingen staat.’ Ben
maakte 'n kort, afwerend gebaar met de beenig geworden hand. ‘Laat maar - ik begrijp
het wel. 't Is hier ook geen plaats voor haar.’
‘Ik ben blij, dat je 't ook zoo voelt,’ zei Van Marel dankbaar, dan schrok hij van
de pijnlijke spotlach om Ben's mond.
Hij begon zijn tasch uit te pakken - wat fruit.... 'n doos bonbons.... ‘Wàt - hebben
ze je niet gefouilleerd?’ vroeg Ben verwonderd.
‘Gefouilleerd? Wat bedoel je?’
‘Ach - iedere bezoeker moet laten zien, of hij geen verboden waar meebrengt;
bonbons mag je hier volstrekt niet hebben. Maar ze hebben jou blijkbaar ontzien; je
moet rekenen, dat zulk chic bezoek hier een zeldzaamheid is.’ Hij lachte. ‘Geef de
bonbons maar gauw hier - of nee, zet ze liever in de kast - die daar; als een zuster ze
ziet, ben ik ze misschien kwijt.’ Van Marel deed wat hem gevraagd was, zonder het
recht te begrijpen. Dan kwam hij weer zitten, en haalde uit zijn tasch, als laatste
verrassing, een pakje. 't Was een portret van Loes. Hij had zich voorgenomen, het
met eenig grappig ceremonieel over te reiken, maar dat voelde hij nu als een
onmogelijkheid. Zwijgend en bijna aarzelend gaf hij 't pakje over.
Ben bekeek de keurig omlijste foto enkele oogenblikken met een bijna sombere
ernst. Toen zette hij hem haast onverschillig naast zich neer op het steenen tafelblad,
waar hij hard neerklapte.
De vrienden zagen elkander aan. Herinneringen aan voorbije dagen, oude
vriendschap en verbondenheid waarden door hen - dagen, waarin de glans was van
een zorgeloos en schoon bestaan. Hoe ver leek dat weg, de tijd, vóórdat Ben ziek
was geworden. En het was toch maar een half jaar geleden, dat hij naar dit Sanatorium
gegaan was. Waren ze nu al vreemden voor elkaar geworden? Van Marel voelde
zich haast schuldig - niemand had
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de jongen dan hem en Loes - en ze hadden zich dit laatste half jaar niet weer aan
hem vertoond.... Was dat misschien de oorzaak van de koelheid, die nu
onoverwinnelijk tusschen hen scheen?
Er kwam een zuster binnen; ze was klein en had een rood, smal gezicht, waarin
vreemd-troebelblauwe oogen stonden; in haar paarsige handen hield ze bij de ooren
enkele van die witte steenen potten, zooals ze op de kastjes stonden. Ze knikte vluchtig
naar de bezoeker, nam de pot van het kastje van Ben en keek erin. Even zag Van
Marel, en een walging van afgrijzen steeg in hem op, een groen-grijze massa - slijm....
sputum - begreep hij. De zuster en Ben schenen die gevoelens te boven te zijn. ‘Hè
- bah, meneer Van Waarden, wat hebt u weer véél opgegeven....’ En dan, met
plotselinge opgewektheid: ‘ach - is dàt nu uw meisje?’ Ze zetten alle potten neer
naast de bloemen en nam het portret in haar handen. Vol beklemde verwondering
vroeg Van Marel zich af: ‘Vindt hij dat goed? Rukt hij dat portret - van Loes - niet
uit haar paarse handen, waarin ze die smerige potten gehad heeft? Zou hij dat vroeger
niet gedaan hebben?’ Maar Ben glimlachte. ‘Ja - je bent toch niet jaloersch?’ Het
zustertje bekeek de foto lang en scheen diep na te denken. Dan legde ze 'm neer; ‘'t
Is een mooi meisje,’ zei ze met een peinzende uitdrukking op haar gezicht. Dan,
plotseling, zag ze even naar Ben met een uitdagende blik van spot, nam met veel
gerammel de potten bij elkaar en gleed de deur uit; nog even achter zich ziend. Ben
keek haar na met een flikkering in zijn onrustige oogen. Toen leek hij wakker te
schrikken en zich de aanwezigheid van Van Marel weer bewust te worden. Deze
wilde wat zeggen; een vreemde radeloosheid waarde door hem. Alles was hem te
onbegrijpelijk. Het leek hem, dat hij een zielig figuur sloeg, toen hij zei: ‘Vind je dat
nu niet vies.... zoo'n zuster, die met haar handen aan die.... smerige potten zit en dan
dat portret.... van Loes.... opneemt?’
Ben keek hem aan met iets van medelijdende spot. ‘Waarom?’ vroeg hij. ‘Ik neem
zelf toch ook zoo'n pot minstens twintig keer per dag in mijn vingers.... en van buiten
zijn ze schoon. Ze worden met lysol en soda gewasschen....’
Ze spraken verder die morgen moeilijk - over algemeene dingen, die hen allebei
koud lieten. Ze zagen elkaar als vreemden. Het eenige resultaat was, dat Ben moe
werd; Van Marel zag het aan het trekken van de mond, die grooter leek dan vroeger
in het magere gezicht.
Tegen half een kwamen er andere patiënten binnen, die wat stug de vreemdeling
groetten. Ze kwamen van hun ligstoelen of van hun werk, en zagen er onverschillig
en slordig gekleed uit. Enkelen kwamen bij 't bed van Ben staan, grappen makend
en vragen stellend.
‘Is dat je vrind? Fijn voor je, niet, om weer eens met nette menschen te praten?’
vroeg er een, die trachtte er wat heerachtiger uit te zien dan de
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anderen door een klein, blinkend lorgnetje op een groote, gebochelde neus. Er lag
een tintelend sarcasme op zijn hoekig gezicht.
‘Kan 'k me voorstellen - 't is Godverdomme nogal een lol om met jou op één kamer
te liggen,’ gromde een enorme, dikke kerel met een goedig gezicht.
‘Nou, meneer,’ zei een lange, jonge vent, met een slappe, blonde kuif, die laag
over zijn voorhoofd viel, tegen Van Marel, ‘die vrind van je is hier als een nette
jongen gekomme, maar je weet nog niet, wat je weer thuis krijgt.’
‘Weet je net niet,’ bromde de dikke; ‘as-ie zoo doorgaat, komt-ie heelemaal niet
meer thuis.’
‘Nou, nou - zoo somber zullen we 't maar niet inzien,’ trachtte Van Marel vroolijk
te doen; en meteen zag hij met iets als angst naar die grove, groote kerels, die er over
't algemeen blozend en welgedaan uitzagen, heel anders dan Ben, en wier vijandigheid
hij om zich heen voelde, gemengd met ruwe kracht, die hem onbekend was.... Leefde
Ben tusschen deze menschen? Hoe was dat mogelijk? Maar die keek ze glimlachend
aan en ze schenen hem wel te mogen, behalve die ééne, met dat lorgnetje. Wat was
er toch van zijn vriend geworden?
‘Zoo - is dat je meissie?’ zei de jonge vent met de lok, ook het portret van Loes
in zijn handen nemende. ‘Godverdomme - da's voor den bakker.’
‘Kaassie-kaassie,’ zei er één, nieuwsgierig over de schouder van de ander loerend.
‘Nee, vader, da's geen kost voor jou,’ besliste de blonde, het portret ondersteboven
wegleggend. ‘Kijk jij maar met je geile oogies naar de zusters hier.’
‘Mooie vrouwen - die heb je nooit alleen....’ zong iemand achter in de kamer. Toen
gingen ze één voor één weg naar de eetzaal. 'n Klein jodemannetje was de laatste;
hij kwam naar Ben toe, knikte vertrouwelijk naar het bezoek en bekeek ook het
portret van Loes.
‘Zallefie voor je hart, wét,’ lachte hij tegen Ben; dan haalde hij uit zijn zak een
banaan tevoorschijn: ‘Hier jonge - me vrouw is gister hier gewees - die heb ze
meegebracht. As je nou weer nie ete ken.... zoo'n banaantje wilder altijd wel in wét?’
‘Dank je wel hoor,’ zei Ben, en Van Marel zag, dat er een goedige mildheid over
zijn gezicht gegleden was - ‘kom dalijk maar eens bij mij - ik heb ook wat.’ Het
joodje knipoogde en was ineens weg. Ben glimlachte nog. ‘'n Beste kerel,’ zei hij.
Dan ging ook Van Marel weg; hij zou in 't dorp gaan eten, en van halftwee tot drie
mocht hij toch niet bij Ben zijn, omdat die dan moest rusten.
Om drie uur ging hij nog even bij de dokter aan. Het leek hem een onvriendelijk
man; kort stond hij hem te woord. Hij scheen ernstig bezorgd
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te zijn over Ben, maar liet weinig los en scheen verlangend, dat Van Marel weg zou
gaan. En die ging dan ook maar zoo spoedig mogelijk en zat nog een koud, pijnlijk
half uur bij Ben, die koorts had en weinig sprak. Hij was dankbaar, toen hij afscheid
moest nemen - maar toch, toen hij opstond, was 't, of hij zou kunnen huilen.
Hij drukte de hand van Ben, die vochtig-heet was. ‘Adieu - 't beste, jongen,’ zei
hij zacht.
‘Adieu,’ zei Ben, en zijn stem was moe.
‘Moet ik niet de groeten doen aan Loes?’
‘Ach.... o, ja.... ik zal wel schrijven.’
Het gelaat scheen weg te slinken in het kussen. Buiten was de schemering.
Een week later kwam er een brief van Ben.
v. MarelJe hebt het zelf wel gemerkt: het is uit. Tusschen ons is iets gebroken. Jullie zijn
stevig verankerd blijven liggen in je veilige haven, maar ik ben losgeslagen en
weggedobberd, het leven in. En het zal niet lang meer duren - dan dobber ik de
eeuwigheid in.
Ik lig in mijn bed; het is koud, mijn handen zijn stijf; boven het dennenbosch staat
rood licht. En nu gaat het me door het hoofd, dat ieder mensch zoo eenzaam is. Ik
had je veel willen schrijven, felle, hatelijke dingen - maar nu ik het papier voor me
heb weet ik niets, dan dat ik zoo eenzaam ben.... en ik zou liever dit papier wegleggen,
als ik niet zoo véél te zeggen had, en als ik niet wist, dat ik niet lang meer gelegenheid
zal hebben, om het te zeggen.
Hoe alléén ik ben heb ik beseft in die eindelooze nachten, dat ik niet slapen kon
van koorts, en ik me van de ééne kant op de andere gooide - en in die dagen, dat ik
vergeefs gewacht heb op het woord van jou.... of van Loes... dat me gered zou hebben.
Maar zelfs toen ik thuis was heb je 't beschouwd als een moeilijk te vervullen
plicht, om me niet in de steek te laten....
God, ja - je hebt je plicht gedaan.... je bent zelfs naar me toe gekomen, zoodra je
‘tijd’ had. En Loes....
Gelijk met deze brief gaat er een brief weg naar haar; ik heb haar ‘afgeschreven;’
ze is vrij. Haar beproeving is ten einde. Trouwens - wat zou ze hebben aan een dooie
verloofde....?
Ja - ik ben alleen. Dadelijk na die morgen, toen ik bloed had opgegeven, voelde
ik het. Toen ik vroolijk was en zorgeloos, toen ik vlotte tirades afstak, dichter speelde
en goed kon dansen.... toen was ik jullie held; toen droeg je me op de handen.... maar
later....
Weet je nog, die avond, dat we weggegaan waren uit ‘American?’ Ik
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was moe en kon 't er niet meer uithouden, en jij was met me meegegaan, hoewel je
je ergerde over mijn gril. De maan scheen met blauw licht over de huizen en de
havens dreven vol zilver en de boomen waren zoo donker. Toen heb ik gezegd: ‘Wat
laat al dat gedoe je koud en leeg....’ en toen heb jij om me gelachen en gezegd dat
het kwam doordat ik moe was en dat het wel weer over zou gaan. Toen stond ik stil
bij 'n brug, die zwart over 't water lag, en toen zei ik: ‘Moe? We zijn allemaal moe.
Altijd.’ Toen keek je me aan met ontsteltenis in je oogen. Dat is de eenige keer
geweest, dat je iets van me begrepen hebt.
Het is wel goed, dat jullie me niet meer weerziet. We zouden elkaar toch niet meer
gevonden hebben. Het leven, dat hier groeit, is als de strijd van de dennenbosschen
tegen de storm. Het is dikwijls rauw en koud, maar het is léven; de menschen hier
zijn niet moe. En dit is maar een klein stukje van de wereld, waarvan ik niets ken.
Ik kende niets dan het broeikasje, dat jullie ‘leven’ noemden. God - jullie prachtig,
‘vergeestelijkt’ leven; jouw warme vriendschap.... de reine liefde van Loes.... Heeft
ze niet begrepen, hoe ik naar haar gehongerd heb, en hier, in deze eenzaamheid naar
een warm woord van échte liefde? Maar ik heb niets gehoord dan wat bezorgdheid
en wat angst.... Angst, niet om mij, maar om de mislukking van hààr leven!
Alle afkeer, alle vreemdheid heb ik op je gezicht gezien, toen je bij me was. Ik
heb je minachting gezien voor dat armzalige zustertje, met die sputumpotten, die de
onbeschaamdheid had het portret van Loes in haar handen te nemen. En toch was
zij de eerste, bij wie ik ontdekt heb, dat een vrouw goed kan zijn....
Want wat heeft Loes voor me gedaan, toen ik nog thuis was? Als ze bij me was,
ging ze weer zoo gauw mogelijk weg, met 'n vluchtige handdruk en een ‘dag - 't
beste....!’
Ik heb ontdekt, dat hààt een verheffend sentiment is. Harteloozen kunnen niet
liefhebben en niet haten. En jullie, met je ‘cultuur’ en je ‘geest’ zijn harteloos.
Maar ik kan niet meer. Boven de dennen is het donkerrood geworden en ik kan
niet goed meer zien. En mijn hoofd bonst zoo. Adieu.
BEN.
Begin Mei, als een laatste heftige schrik, het telegram. Ben was bezig het laatste
restje van zijn leven te verbruiken. Nog eenmaal scheen bij Van Marel een oude
smart op te branden - ook bij Loes.
Zonder er veel over te spreken hadden ze die middag de eerste trein genomen en
waren ze erheen gegaan. Ze waren te laat. Enkele uren tevoren was Ben overleden.
Zijn gezicht had niet de spreekwoordelijke rust der
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dooden, maar om zijn mond was een trek als van pijn. Zijn handen lagen mager
gevouwen over het strakke, witte laken.
Even stonden ze zwijgend in de kleine, naakte kamer waar hij was neergelegd.
Het was, of er drie menschen in de kamer waren, met elk om zich heen een verre,
doodsche verlatenheid.
Met de dokter hadden ze enkele dingen zakelijk geregeld; ook deze had niet veel
gesproken, scheen koel, bijna vijandig. Alleen bij het afscheid zei hij, en zijn stem
was scherp, als hield zij een bestraffing in: ‘Hij was een goeie jongen.’ Loes stond
even stil, als wilde ze spreken; dan boog ze dieper het hoofd en liep snel door. Van
Marel knikte even, stroef, zwijgend. Dan gingen de twee de deur uit, in de lauwe
lentenacht.
Gehaast schreden ze samen door het donkere, ruischende bosch, tot ze waren in
het open veld. Even droomde Van Marel van die winteravond, toen de wereld zoo
anders was. Nu hing een scherpe harslucht om hem heen, en de wind was warm, als
de adem van een jonge vrouw. De nacht was vol van geheimzinnig leven en wijd
omhoog stond de hemel vol tintelsterren.
Ze stonden stil en zagen voor zich naar de donkere verte, waar de kleine lichten
wenkten aan de horizon. Loes legde haar hand op zijn arm en leunde zacht tegen
hem. Dan zagen zij elkaar aan, zonder te spreken. Hij nam haar hand en trok haar
dicht tegen zich, in een week gevoel van medelij en teederheid. Ze voelden beiden,
hoe een weemoedige vrede hun zielen tot rust bracht.
Aan de doode, achter de hooge, donkere heuvel dachten ze eigenlijk niet meer.
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Ouderdom
door A. Hendriks-Kappelhoff
Hoe ligt het afgewaaide hout
Ter neer en toeft
Zoo achteloos verspreid in 't woud,
Als was 't bedroefd,
Nu ieder, dien 't voorbij ziet gaan,
Vergeten heeft,
Hoe 't eens in wasdom heeft gestaan
En heeft geleefd
En smart en vreugde heeft volbracht.
Hoe ligt het daar
Zoo stil, zoo levensklaar en wacht
Den Sprokkelaar.
Zoo zullen takken, die nog zwaar
Van rijkdom staan,
Eens in een onverbiddelijk jaar
Ter aarde gaan.
Want alle jeugd wordt eenmaal oud.
Wat bloeit verwordt
Tot 't sprakelooze sprokkelhout,
Dat niet meer mort,
Maar toeft totdat des sproklaars hand
Het samenbindt,
En 't in een hoogen vlammenbrand
Zijn hemel vindt.
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Kroniek
Boekbespreking
Aart van der Leeuw, Die van hun leven vertelden, Rotterdam, Nijgh &
Van Ditmar, 1934.
Onze betreurde Aart van der Leeuw schijnt véél van mémoires, autobiografieën en
briefverzamelingen gehouden te hebben: ‘Wat ons betreft,’ zegt hij, ‘als ons een van
die boeken in handen valt, moesten wij het in elk geval lezen.’ En nu, na zijn dood,
wordt ons een bundeltje aangeboden, bevattend zijn verslag van die lectuur, van een
deel ervan althans. Deze kleine stukjes zijn waarschijnlijk vroeger al eens, in een
courant of tijdschrift, verschenen - ik weet het niet. De verzameling ervan is ons in
elk geval welkom, al was het alleen om er deze stille stem nog eens uit te hooren
praten, op zijn rustig voortdeinende wijze, over het leven.
Het leven - altijd zocht hij naar den ‘zin’ ervan - en 't is zeker geweest in de hoop
bij dit zoeken steun te vinden in de bekentenissen van menschen die vóór hem leefden,
dat hij zoo vaak de hand uitstak naar autobiografieën. Het zijn dan ook alle
mannenlevens, waarover ons hier bericht wordt, en dat ofschoon van der Leeuw,
terecht, een parallel trekt tusschen den brief en de autobiografie en, sprekend over
de correspondentie tusschen Abélard en Héloïse, constateert dat ‘zij’ hier den prijs
krijgt en dat dit zeker geen toeval is, ‘want steeds weer kunt ge vaststellen, hoezeer
een brief, die door een vrouwehand toe is gevouwen, in teederheid, geestdrift, fijnheid
en losheid, het schriftstuk, dat door een man van zijn zegel voorzien is, overtreft.
Omdat onze vriendinnen spoediger en echter aangedaan zijn en minder van hun eigen
gewichtigheid zijn vervuld dan wijzelven, omdat zij de dingen zooveel lichter nemen
en gevoeliger zijn voor de schitteringen, waarin de zonnestraal van het oogenblik
die doet tintelen.’
Het is met genoegen, dat ik op deze mannenuiting wijs in een tijd waarin velen
aan de schrifturen van vrouwen zooveel minder belang en waarde toekennen dan
aan die van het andere geslacht - dat dan ook gewoonlijk de pen in pacht heeft,
wanneer critiek of litteraire beschouwing moet worden geleverd, en de gelegenheid
aangrijpt zijn meerderheid te decreteeren!
Op zichzelf van bizondere litteraire waarde zal Aart van der Leeuw deze korte
opstelletjes van hem zeker niet hebben geacht. Ze zijn meerendeels té kort en te....
zakelijk, zeggen wij liever: te trouw aan hun onderwerp toegewijd, om veel van hun
schrijver zelf aan 't licht te brengen. Zijn afkeer van wat hij naturalisme gelieft te
noemen - en wat toch eigenlijk niet anders was dan een andere verschijning van
dichterlijkheid en mannelijken geest dan de zijne - blijkt uit een paar regels over het
J o u r n a l d e s G o n c o u r t s . Zijn voorkeur gaat nu eenmaal naar anders geaarde
figuren en.... het komt
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er immers niet op aan of hij gelijk had! Wat hij meedeelt is de lectuur ten volle waard
en verschaft bestendig genoegen.
H.R.

A. Pleysier, De Kostelooze School, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1934.
Er is iets eenvoudigs, bijna primitiefs, aan dit verhaal, dat ons er dadelijk voor inneemt
en tot toegevendheid stemt. Men heeft de nederlandsche letteren, ál te vaak, voor
provinciaal uitgekreten - dit boek, dat nauwelijks over de grenzen van een duf
provinciestadje kijken doet, zou die blaam als voorbeeld kunnen steunen. Ik weet
niet wie de schrijver is, maar ik vermoed, dat hij veel weg heeft van zijn hoofdpersoon,
een typischen jongen schoolmeester, van de beste soort overigens, maar zoo grappig
met zichzelf ingenomen en overtuigd dat zijn klein beetje notie van allerlei dingen
- die hij waarschijnlijk voor ‘algemeene ontwikkeling’ aanziet - hem recht geeft op
een zekere superioriteit.
Het begin, waarin verteld wordt van Meester Wouters' eerste optreden als
hulponderwijzer aan de ‘Kostelooze School’ en van de manier waarop hij zich de
zoogenaamd onhandelbaarste jongens tot vrienden maakt, vond ik verreweg het
beste, aardigste, warmste. Geest en humor zijn in het heele boek te vinden, maar dit
begin sprankelt nu en dan, en hier krijgen wij ook een kijk in een wereldje dat niet
iedereen kent. Verderop wordt het dan helaas gaandeweg minder. Leen Wouters'
ontzettend gewichtige werk in de socialistische beweging van het stadje Maasbrug,
de peripetieën van die beweging zelf en van haar heroïsche leiders vermogen ons
niet zoo bijster te interesseeren, vermoedelijk mede doordat wij van dit soort
cultuurgeschiedenis al zoo dikwijls genoten. En Leen's romannetje, zijn verloving,
trots den voorloopigen tegenstand van haar fiere ouders, met een aardig meisje uit
den winkelstand, in Leen's kringen voor een ‘luxe-popje’ versleten? Och ja! Ieder
echt en frisch beschreven liefdegevalletje boeit wel min of meer. Maar ook daarbij
verlangden wij toch eigenlijk terug naar.... de Kostelooze School met haar boeiende
boefjes en lachwekkende schoolintriges.
De heer A. Pleijsier is intusschen wel iemand die schrijven kan - zij het dan
misschien nog niet: een roman schrijven. En ook sommige menschensoorten typeeren
gaat hem heel goed af. Wil hij een raad van mij aanvaarden, hij houde zich buiten
alle litteraire kringen en scholen, kijke wat verder in de wereld rond dan zelfs de
toren van Maasbrug dat vermag, en wij zullen de eventueele volgende resultaten van
zijn schrijflust zeker niet versmaden.
H.R.

A.M. de Jong, Israël Querido. Amsterdam, Em. Querido, 1933.
Een biografie schrijven is niet ieders werk, dat ziet men weer eens aan dit grenzenloos
oppervlakkig boekje van A.M. de Jong over Querido. Het
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is onbegrijpelijk, dat de schrijver van Merijntje zoo weinig zelf-kritiek bezit, dat hij
iets dergelijks aan het publiek meent te kunnen aanbieden en het is nog
onbegrijpelijker, dat hij er een ter goeder naam en faam bekend staand uitgever voor
heeft weten te vinden. Wat moet men denken van den ‘ernst’ van een schrijver, die
op blz. 97 van zijn boekje zegt: ‘N i e m a n d z a l m e e r w i l l e n o n t k e n n e n ,
en zijn vijanden hebben het meer dan eens toegegeven, d a t Q u e r i d o e e n g o e d
eind stond boven alle andere Hollandse romanschrijvers van
z i j n t i j d .’ En die op blz. 105 (dus a c h t bladzijden later) doodleuk neerschrijft:
‘Men kan bijvoorbeeld zonder direct onrechtvaardig te zijn en te lasteren, beweren
en vrij gemakkelijk bewijzen, dat Israël Querido een zeer zwak r o m a n s c h r i j v e r
(spatieering van A.M. de Jong! R.H.) was. I k b e n v o l s t r e k t n i e t v a n p l a n
dit tegen te spreken,want ik voel het zelf als volkomen juist.
En dan moet men eens letten op d e m e n t a l i t e i t , die uit deze volzinnen spreekt,
die is nog veel verderfelijker en funester dan de belachelijke oppervlakkigheid van
denken en oordeelen, waarvan ze getuigen; waarbij men bedenken moge, dat de heer
A.M. de Jong de letterkundige adviseur van honderden arbeiders is in zijn dubbele
kwaliteit van kritikus in ‘Het Volk’ en vast spreker voor de Vara.
Want wat doet De Jong: hij insinueert minderwaardige gevoelens bij degenen, die
een andere opvatting hebben dan hij. In het eerste citaat spreekt hij van ‘vijanden’;
maar ik betwijfel het, of Querido onder zijn c o m p e t e n t e beoordeelaars, ooit
persoonlijke vijanden heeft gehad, al waren er ongetwijfeld vele, die zijn werk slechts
onder voorbehoud vermochten te waardeeren. In het tweede citaat spreekt hij van
‘zonder direct onrechtvaardig zijn’ en van ‘lasteren’, alsof niet ieder het volste recht
heeft Querido naar zijn beste weten te beoordeelen, onafhankelijk van de meening,
die de heer de Jong zich over hem gevormd heeft. Niemand zal het toch in zijn hoofd
halen mijnheer X een schurk te noemen, omdat hij b.v. deze biografie van De Jong
over Querido voor een meesterwerk houdt. Men zou hoogstens gerechtigd zijn aan
des heeren X kritische competentie te gaan twijfelen! Maar dat is dan toch ook de
limiet. Met de moreele meer- of minderwaardigheid van genoemden heer heeft dit
oordeel niets te maken. Het is echter een helaas goedkoope, doch onwaardige wijze
van kritiekvoering geworden, dergelijke insinuaties in zijn oordeelen in te vlechten.
Of A.M. de Jong er nog ooit van genezen zal? Wij hopen het van harte, zoowel
voor hem zelf, als voor de partij, waarvan hij deel uitmaakt; want men denke niet te
licht over den invloed, die er uitgaat van een dergelijke kritiekvoering. Zij brengt
een innerlijke verwarring teweeg, die op den duur niet nalaten zal haar terugslag te
doen gevoelen op het partij-leven zelf, waarin dan al spoedig de verkondiger van
een afwijkende meening tot een zedelijk minderwaardige gestempeld wordt. En men
behoeft nog zoo ver
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niet te gaan trouwens: welk een bedompte atmosfeer verwekt zij alleen reeds in het
letterkundig leven! Zij zaait haat en wantrouwen en oogst grofheid en brutaliteit, als
het geen erger dingen zijn.
Ook practisch is De Jong's boekje over Querido niet bruikbaar. Het geeft noch een
objectief overzicht van de voornaamste levensfeiten van den schrijver van De Jordaan
noch bevat het eenig spoor van een bibliografie. Het eenige aantrekkelijke ervan is
het uitstekende portret van Q. tegenover de titelpagina, maar dat is toch wel een wat
al te schamele oogst!
ROEL HOUWINK

Jan H. de Groot, Verlangen. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1933.
Deze met zorg uitgegeven plaquette verzen beantwoordt wat zijn inhoud betreft
helaas niet aan de verwachtingen, die men van den dichter Jan. H. de Groot mocht
koesteren. Matte gedichten zijn het, die hier werden bijeengebracht. Schrijft De Groot
te veel? Wij hopen, dat zijn talent zich spoedig zal weten te herstellen, want op deze
wijze gaat het snel bergaf.
Zou het voor dit talent niet beter zijn, indien het in een langdurig zwijgen de
gelegenheid kreeg zich fundamenteel te herzien? Het komt ons voor, dat het dichten
voor De Groot langzamerhand een gewoonte geworden is. waaraan hij verslaafd is
geraakt. En wij meenen, dat er voor een dichter moeilijker iets te bedenken valt, dat
fataler is dan dit en.... waarvan het bezwaarlijker is zich los te maken. Toch zal dat
consequent en radicaal moeten geschieden, wil de zuivere aanleg van dit talent voor
onze poëzie behouden blijven.
ROEL HOUWINK

Joh. C.P. Alberts, Verzen.
Joh. C.P. Alberts, Kwatrijnen. Amsterdam, In eigen Beheer, 1933.
Joh. C.P. Alberts is in onze letteren een wonderlijke figuur. Hij is als het ‘enfant
terrible’ in een deftige en gezeten familie. Men spreekt ongaarne over hem, zou hem
het liefst vergeten, maar hij is er nu eenmaal en als hij zich aandient, kan men hem
moeilijk op de stoep laten staan: per slot van rekening behoort hij toch tot de familie.
Nu zijn er weer twee dunne bundeltjes poëzie van zijn hand verschenen en....
voorzichtig gaat de deur op een kier. Ja, waarempel daar is hij weer en hij wil weer
binnen ook. En zonder al te groot enthousiasme wordt de zwerveling binnengeloodst.
In den regel blijft de zaak dan verder en famille. Wij hebben tenminste, als wij ons
wel herinneren, nog nimmer gezien, dat men zich min of meer uitvoerig over het
werk van Alberts (niet te verwarren met Martin Albers, de schrijver van den
verzenbundel ‘Aanvaarding’ en den roman ‘Twee Broeders’) in het publiek heeft
uitgelaten.
Hoe komt het nu, dat deze dichter zulk een eigenaardige plaats in onze
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letterkunde bekleed? Donker, die in zijn ‘Stroomingen en Gestalten’ niet karig met
namen is, noemt hem niet; Greshoff, die een natuurlijke neiging tot het bizarre heeft
en daarom zulk een uitnemende rol in onze letteren vervult, heeft geen zijner gedichten
in zijn jongste bloemlezing ‘Kent uw Dichters’ opgenomen. Is het werk van Joh.
C.P. Alberts werkelijk van zoo weinig beteekenis, dat het door beiden met recht is
gepasseerd?
Wij meenen, dat deze dichter in zeker opzicht het slachtoffer geworden is van de
omstandigheden. Dat men du Perron in sommige kringen hoogelijk waardeert en
Alberts niet kent, wijst daarop ten duidelijkste. Want beide zijn verwante figuren.
Alberts heeft alleen het ongeluk gehad te vroeg te zijn geboren. De sarcastische
zelf-onthullingen, die deze dichter zich veroorlooft, waren vroeger taboe, doch zijn
sedert du Perron, die op een tijdstip begon te publiceeren, dat de geesten voor zijn
werk nagenoeg rijp geworden waren, feitelijk in de mode gekomen. Daarbij komt
ongetwijfeld nog dit: Alberts mist de weerbaarheid, die du Perron bezit. Hij heeft
geen kasteel met muren en grachten en een ophaalbrug, die alle verdere communicatie
desgewenscht onmogelijk maakt. Alberts is van huis uit lyricus, met een romantischen
inslag. Hij mist de intellectueele gehardheid van een E. du Perron. Dat is in zijn
poëzie vooral zeer duidelijk merkbaar. ‘Poging tot Afstand’ heeft Alberts nooit
kunnen doen en tot het begrip ‘Nutteloos Verzet’ zal hij nimmer komen; bij hem is
het ‘erop’ of ‘eronder’, ‘alles’ of ‘niets’. En dit maakt hem en zijn werk wellicht nog
veel choquanter dan dat van du Perron het bij tijd en wijle in het deftige huis onzer
gerenommeerde letteren is.
Alberts is ook in Geestelijk opzicht een ‘enfant terrible’. Hij spreekt uit wat velen
denken, maar niet zeggen durven. En het schijnt ons toe, dat hierin de grootste waarde
van zijn werk ligt ten overstaan van onzen uiterlijk misschien erg openhartigen, maar
innerlijk toch nog altijd verbijsterend schijnheiligen tijd. Voor den psycholoog is
zijn dichten al van bijzonder belang, want het geeft vaak geheel ongeremd weer wat
in het duister van duizenden harten behoedzaam verborgen sluimert.
Deze psychologische waardeering is natuurlijk geen litteraire en kan haar niet
vervangen. Maar het kan toch waarschijnlijk geen kwaad eens op deze zijde van
Alberts werk te wijzen. Degenen, die een litteraire appréciatie van het ongewone
moeilijk vinden, ontmoeten den schrijver wellicht langs dezen (om-)weg.
Intusschen zouden wij het op prijs stellen, indien Alberts eens een beknopte
bloemlezing uit zijn poëzie tezamenstelde, die een iets breederen kijk op zijn
persoonlijke ontwikkeling veroorloofde dan ‘Verzen’ b.v. dat slechts een enkel
gedicht uit vroeger tijd bevat.
Wij meenen, dat men ten onrechte aan Johan C.P. Alberts de belangstelling
onthoudt, waarop zijn werk en zijn figuur recht hebben.
ROEL HOUWINK
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R. Houwink Hzn., Drentsche Novellen en Typen. Assen, Van Gorcum &
Comp., z.j.
Of ‘novellen niet een te wijdsche titel voor deze verhaaltjes is? Als de bekende
meester Heuvel uit den Achterhoek een Drentenaar was geweest, zou dit boekje er
anders uitgezien hebben, vermoeden we. Heel veel heeft dit bundeltje niet om het
lijf. Het voorwoord van den schrijver klinkt tamelijk mat en de recensie van den heer
H. Tiesing Sz., die aan het geheel voorafgaat, klinkt niet bijster overtuigend. Eischen
we te veel, wanneer we voor het samenstellen van een dergelijke collectie een liefde
en toewijding eischen als meester Heuvel bezat, toen hij zijn boeken over het
Achterhoeksch boerenleven schreef? In elk geval: voor dit boekje kunnen wij moeilijk
warm loopen, hoe frisch en origineel het ook door de firma Van Gorcum is uitgegeven.
ROEL HOUWINK

M.A.C. Poelhekke, Prof. Dr. C.G. de Vooys en Prof. Dr. Gerard Brom,
Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis. Vierde druk.
Groningen, J.B. Wilters' Uitgeversmij, 1933.
Het is, zooals men weet, geen gewoonte in deze kolommen herdrukken te bespreken.
Doch een enkele maal kan het noodig zijn hierop een uitzondering te maken. Zoo
ook thans, waar het den vierden druk van de bekende platenatlas bij de Nederlandsche
Literatuurgeschiedenis van Poelhekke, de Vooys en Brom betreft.
Om twee redenen meenen wij dezen herdruk hier te moeten vermelden. In de eerste
plaats om nog eens te wijzen op zijn onberispelijke uitvoering, die waarlijk een lust
voor de oogen is en op het instructieve element, dat dit werk in zoo hooge mate eigen
is. In de meeste gevallen kan een dergelijke verlevendiging bij het litteratuur-onderwijs
niet worden gemist.
De tweede reden, waarom wij dezen herdruk hier meenen te moeten bespreken,
is van minder aangenamen aard. Het blijkt n.l. dat de samenstellers de moderne
Noord-Nederlandsche letteren op een schandelijk stiefmoederlijke wijze hebben
behandeld. De moderne Vlaamsche letterkunde is vertegenwoordigd met portretten
van Felix Timmermans, Marnix Gijsen, Anton van de Velde, Maurice Roelants,
Gerard Walschap. D a a r t e g e n o v e r b e v i n d t z i c h g e e n e n k e l
k o n t e r f e i t s e l v a n e e n N o o r d - N e d e r l a n d s c h e j o n g e r e . Van
Schendel, Boutens, Henriette Roland Holst en Leopold zijn de eenige na-tachtigers,
die opgenomen werden (en dan nog wel met jeugd-portretten!). Het is onbegrijpelijk,
dat een hoogleeraar aan een Rijksuniversiteit als Prof. de Vooys zijn fiat op dezen
herdruk heeft gegeven, die tegenover Noord-Nederland zoo schromelijk te kort schiet.
ROEL HOUWINK
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Jan Jans, Architect B.N.A., Bouwkunst en Cultuur. Kleine
Cultuurbibliotheek. N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam 1934.
De Almelosche architect Jan Jans, die nog onlangs in dit tijdschrift*) getuigde van
zijn liefde voor de oude landelijke bouwkunst en blijk gaf van zijn opmerkelijk
teekentalent, heeft in dit boekje uiting gegeven aan zijn ontstemming over de
verminking van het land door slecht bouwen, wegenaanleg, ontwatering, enz. en aan
zijn hoop op een betere toekomst, waarin een nieuwe cultuur vanzelf de draagster
zal zijn van een herboren bouwkunst. Veel van wat Jans zegt, kan men onderschrijven.
Zoo b.v. zijn niet malsche critiek op het trio Van der Meij-de Klerk-Kramer, het
driemanschap der Amsterdamsche school, knappe, artistieke mannen, maar die de
bouwkunst, herboren door Berlage, in een moeras hebben geleid van geveltoerisme;
zóó zijn critiek op de gevel-architectuur van nieuw Amsterdam. ‘Gevel-architecten
zijn geen architecten, maar behangers. Drie-kwart der moderne Amsterdamsche
bouwkunst is knappe behangerskunst. Achter dit behang zijn de ‘muizenissen der
eigen-bouwerij.’ Ook kan men meegaan met Jans, wanneer hij het probleem van de
bouwkunst der toekomst stelt als een maatschappelijk probleem, waarbij hij dan
‘maatschappij’ in den ruimsten zin neemt, derhalve niet alleen als een economische
maar in de eerste plaats als een cultureele ordening. Aangenaam stemt het ook, dat
deze sociaal-democraat maatschappelijk werk, dat verzuimt het cultureele deel van
zijn taak te behartigen, als anti-maatschappelijk kwalificeert. Voor de toekomst ziet
de schrijver, die terecht van meening is, dat het grootste deel van ons volk (van hoog
tot laag) drager is ‘van zeer minderwaardige begrippen over bouwkunst’ heil in
instellingen als de Skandinavische volkshoogescholen. Wel hebben wij het onderwijs
naar diverse secten gesplitst, maar tot een verrijking van het onderwijs heeft dit niet
geleid. De volkshoogeschool wil Jans, op Skandinavisch voorbeeld, maken tot een
cultureel voorlichtingsinstituut ‘waar op alle vragen, oude en nieuwe volkscultuur
in haar ruimsten zin betreffende, een behoorlijk antwoord gegeven kan worden.’ De
Skandinavische volkshoogescholen ‘hebben internaten voor een vier- à
vijfmaandelijksch verblijf en bestrijken practisch de helft der bevolking.’ Aldus wil
Jans het volk zich weer bewust maken van de eigen krachten, waarvan het ten slotte
moet leven en van de traditie eener oudere cultuur, waaruit later een nieuwe cultuur
kan groeien. Dat vooral het ambachtsonderwijs een grondige herziening behoeft, kan
men gereedelijk beamen, als men b.v. weet, dat men het aan die instellingen nog
noodig acht, de ververs te leeren, hoe zij marmer en hout met verf kunnen na-apen.
Men kent de groote liefde des schrijvers voor de oude landelijke bouwkunst en
vooral voor de oude boerderij. De duizenden afgrijselijke boerderijen, in ons land
de laatste driekwart eeuw verrezen, zijn ook hem een ergernis

*) Jaargang 1933.
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en hij wil dan ook door aansluiting aan de traditie weer komen tot goede
boerderijen-bouw. Zoo is er meer in dit boekje, dat men met instemming leest. Maar
aan één gevaar is Jans niet ontsnapt; evenals andere heemschutters mist hij te veel
het besef, dat de wereld van de 20ste eeuw vele millioenen meer bewoners heeft dan
die van de 17de eeuw, en dat nieuwe technieken hun recht van bestaan hebben. Zeker,
het is jammer, dat veel natuurschoon moet verdwijnen; dat het handwerk vaak plaats
moet maken voor de machine. Dat men in steden huizen van vele verdiepingen moet
bouwen en dat in fabrieken de arbeid moet worden gemechaniseerd, gestandaardiseerd,
enz. Daarover kan men wel jammeren, maar wat wil men er voor in de plaats? Hoe
wil men het leven draaglijk maken voor onze millioenen? Moeten wij terug naar
vroeger? Zoo ja, naar welke eeuw? Moeten onze wegen weer krom en bochtig worden
en moeten wij de automobiel dus afschaffen? Moeten wij ééngezinswoningen gaan
bouwen? Moeten wij de textielmachines bij het oud-roest bergen en de oude
handweefgetouwen herstellen? Men kan het verlies van veel oude schoonheid
betreuren en de nieuwe schoonheid bedenkelijk achten, maar wie de feiten niet onder
het oog ziet, stelt zichzelf buiten de wereld.
Ten slotte nog één opmerking. Het doet altijd aangenaam aan, als een schrijver
sterk leeft in zijn overtuiging en zijn taal doet vonken van zijn inwendig vuur, al
deelt men die overtuiging dan ook niet. Zoo verschaft dit boekje stellig op
verschillende punten genot door de geestdriftige toewijding, die er uit spreekt. Wat
men echter nog niet zou behoeven af te leiden uit den naam van de uitgeefster wordt
duidelijk uit den inhoud: dat het boekje is geschreven voor de sociaaldemocratische
partijgenooten van den schrijver, die er zich wel niet over zullen verwonderen, dat
in een boekje, dat over bouwkunst moet gaan, de militaire opleiding in heftige termen
wordt vervloekt en de ‘bourgeoisie’ er van langs krijgt, die de prijzen op peil houdt
en steunpilaar is van kerk en staat. Het is jammer, dat Jans zich tot zoovele uitingen
heeft laten verleiden, die met den inhoud niets te maken hebben en alleen maar in
staat zijn, hen, die niet zoo zeker zijn van de zegeningen van des schrijvers politieke
denkbeelden, het boekje verveeld te doen neerleggen, wat jammer zou zijn, omdat
de kern toch zoo goed is.
Het boekje is verlucht met 24 goed gekozen afbeeldingen buiten den tekst naar
bouwwerken uit verschillende tijden en 4 in den tekst naar teekeningen van den
schrijver. Voor een herdruk zouden eenige aanvullingen op de onderschriften kunnen
worden aanbevolen. Zoo kan het nuttig zijn bij het romaansch portaal van den Dom
te Freiberg te vermelden, dat dit Freiberg in Saksen is. Bij het woningblok van De
Klerk in de Spaarndammerbuurt ware te vermelden, dat dit in Amsterdam West ligt.
Waar de arbeiderswoningen van ir. de Wijs staan, waar de kerk St. Antonius Abt
van Kropholler, blijkt niet en bij het interieur der kerk Linnaeushof, Amsterdam,
staat de architect niet vermeld.
J.S.
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Bij het heengaan van Berlage
Het leven van Berlage is te groot, te rijk geweest dan dat wij over zijn heengaan
zouden moeten treuren. De taak, waartoe hij geroepen was, heeft hij vervuld en een
lang, in vele opzichten gezegend leven heeft hem in staat gesteld het zaad, dat hij in
zijn jonge jaren strooide, overvloedig te zien opkomen. Zijn leven was wél-gebouwd
en had de schoonheid eener zeer klare, wijze, geordende architectuur. Hoogbejaard,
schouwende over een wereld, waarin zijn stem een veelvoudige echo had gewekt, is
Berlage gestorven, omringd van ons aller eerbied. Is hier reden tot treurnis? Het is
immers góed zoo....
Het heeft weinig zin, thans reeds te willen uitmaken, wie er grooter was, Berlage
de bouwmeester of Berlage de apostel, de theoreticus dernieuwe bouwkunst, maar
hoe dit ook zij, Berlage's beteekenis zou weinig geringer zijn geweest, als wij alleen
maar zijn levenwekkend woord hadden gehad. Bij Berlage's bouwwerken staan wij,
in tijd, nog zoo dicht; wij vinden het eene mooier dan het andere. De Amsterdamsche
Beurs, eens bespot door dat soort van burgers, dat in elken tijd elk waarachtig
kunstenaar bespot; dat Rembrandt en Seghers verguisde, Millet hoonde, Van Gogh
uitlachte, wordt nu wel door duizenden aanvaard als een zeer gaaf bouwwerk. Is niet
dit beursgebouw de schoonste vereeniging van wat Berlage als bouwmeester en als
apostel voor ons beteekent?
Hoe groot rijst Berlage's gestalte voor ons op, als wij aan dit eene gebouw denken!
Die ééne man deed, wat niemand toen kon, eenvoudig zijn en eerlijk in de bouwkunst.
Toen de eerste steen van de Beurs werd gelegd, luidde de doodsklok over een
beschaving, die uit zelfverdediging te hoop liep en dit werk bespotte. Maar Berlage's
overtuiging, in wijsheid en groote kalmte gewonnen, was zóó onwrikbaar, dat hij
volhield en overwon. Hoe eenvoudig was eigenlijk de boodschap, die hij ons bracht
en hoe oud! Wij hadden dit alles vergeten in schier 100 jaren van verval. Dat het
bouwwerk naar buiten moet toonen wat het van binnen is en dus niet iets moet willen
schijnen, wat het niet is. Dat elk materiaal moet worden gebruikt naar zijn aard en
dat het getoond mag worden.
Berlage begreep, dat geen compromis zijn werk en zijn leer mocht vergiftigen.
Want dan zou hij nooit de basis voor een nieuwe bouwkunst kunnen leggen. Hij
moest, desnoods met terzijdestellen van eigen verlangens, alles vermijden, wat de
zuiverheid van zijn beginselen kon aantasten. Eerst moest de nieuwe bouwkunst er
zijn, die in wezen niet anders was dan de voortzetting van de traditie der goede
bouwkunst uit vroegere eeuwen. En wanneer dan een betere sociale ordening zou
zijn ingetreden, zouden latere bouwmeesters, op zijn werk voortbouwend, de
bouwkunst niet alleen goed, eerlijk en waar, doch ook schoon kunnen maken. Want
bouwkunst
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was voor Berlage niet een speelgoed voor aestheten; zij moest doeltreffend zijn en
de manifestatie van een schoone sociale orde, waarin de mensch slechts zijn waarde
ontleent aan de gemeenschap, waarvan hij deel uitmaakt. Berlage bouwde voor de
gemeenschap.
Het was Berlage niet gegund, deze gedachte werkelijkheid te zien worden. Maar
dit belette hem niet, onversaagd voort te gaan. En hoewel het hem leed zal hebben
gedaan, dat geen van zijn ideale projecten, waarin hij zijn liefde tot de gemeenschap
neerlegde, gelijk het Pantheon der Menschheid en het Beethovenhuis, kon worden
uitgevoerd, het moet hem hebben verheugd, dat steeds weer de jongeren zich om
hem heen schaarden en van hém uitgingen om iets te bereiken.
Onmetelijk is de invloed, die Berlage op de Nederlandsche en daardoor op de
Europeesche bouwkunst heeft gehad. Cuypers was een goed constructeur, maar een
man zonder wezenlijke scheppingskracht, want elken vorm ontleende hij aan
bouwstijlen, die schoon waren geweest in de tijden, waarvoor ze bestemd waren,
maar onmachtig waren om het leven van onzen tijd te vertolken. Berlage was niet
alleen een goed constructeur, maar een kunstenaar, die voor het eerst na lange tijden
weer de essentie van bouwkunst begreep. Aan hem, en aan hem alleen, komt de eer
toe, aan de bouwkunst nieuwe wegen te hebben gewezen voor een betere en schoonere
ontwikkeling.
J. SLAGTER

Tentoonstelling van moderne Chineesche schilderkunst, stedelijk
museum, Amsterdam, en gemeentemuseum, Den Haag
De beroemde dichter, schilder en staatsman S u T u n g - p 'o (1039-1112) heeft in
een van zijn critische opstellen gezegd, dat de schilderkunst, wanneer zij slechts
streeft naar het treffen van de uiterlijke gelijkenis, niet veel meer is dan een spel van
kinderen. De kunstenaar moet er in de eerste plaats naar streven in de streken van
zijn penseel vast te leggen het onvergankelijke, het eeuwige, dat alleen blijvend is
in de zeer tijdelijke vormen en gestalten dezer wereld.
De oude Chineesche schilders hadden dus hun doel wel hoog gesteld! Dat er
nochtans meer dan een onder hen was, die vermocht deze gedachte te verwerkelijken,
moet worden toegeschreven aan de hooge gaven, waarmede eenigen van hen waren
bedeeld.
Het behoeft geen betoog, dat hedendaagsche Chineesche schilders zich een zware
en tevens ondankbare taak kiezen, wanneer zij blijven werken volgens de aloude
regels van de Chineesche schilderkunst. Het oog van den beschouwer is verwend
door het zien van de oude meesterstukken, en hiermede gaat men onwillekeurig het
werk der modernen vergelijken; hoewel
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dit niet geheel rechtvaardig is, aangezien datgene wat van die oude kunst bewaard
bleef, als het ware een bloemlezing is uit een groote hoeveelheid meest minder goed
werk. Maar dit zijn niet meer dan verstandelijke overwegingen: men kan licht
begrijpen, dat er onder de hedendaagsche Chineesche schilders vele zijn, die, geboeid
door de zekere schoonheid der oude meesters, hun werkwijze trachten na te volgen.
Op deze tentoonstelling van moderne Chineesche schilderkunst zijn de schilders
welke volgens de oude regels werken met eenige tientallen stukken vertegenwoordigd.
Hoewel er bedreven werk bij is, kan toch geen stuk de hoogte der verheven
voorbeelden benaderen. Het beste is wel een rol in zwart en wit van L i u H a i -s u
(No. 53), voorstellend twee mandarijneenden onder bamboe. Dit paar vogels is in
de Chineesche literatuur het zinnebeeld van huwelijkstrouw. Met forsche halen
verdeelt de bamboe het vlak diagonaals-gewijze van links naar rechts; onder deze
bamboe zitten de twee eenden, hun karakteristieke houding in enkele lijnen uitmuntend
vastgelegd. Over het algemeen is op deze tentoonstelling het werk in zwart en wit
het beste. De ‘Kalebas’ (No. 4) in inkt en kleuren van denzelfden schilder bij
voorbeeld doet uiterst onbeholpen aan. Hij heeft hier getracht met waterverf-kleuren
een soort olieverf-effect te bereiken. Ook het werk in inkt en kleuren van W u
H s i n g -f e n (No. 76, 77), W u F u -c h i h (74), L i a n g K' a i -s h i h (40) en anderen
is zeer middelmatig. Dat het wel anders kan toont het mooie schilderij
‘Nieuwjaarsdansen’ (No. 26) van H a n S a n -c h ' i a o . Twee mannen, verkleed als
een blauwe en een roode leeuw vullen met hun dans de linkerhelft van het stuk; rechts
staat een groep muzikanten, gespannen de bewegingen van de dansers volgend. De
volkomen beheerschte techniek en de fijne keuze van kleuren (men zie in het bijzonder
het diepe, oud-Chineesche blauw van den eenen leeuw) maken dit tot een evenwichtig
en boeiend schilderstuk. Verre van middelmatig is zeker ook het bezonken stilleven
van J e n P a i -n i e n (No. 32, zie de Plaat). Het geheel is in een vlakke, geelachtige
tint gehouden. Er staat een vaas met een paar schriftrollen en penseelen, daarbij een
boek en wat bloemen. Dit stilleven is geheel doordrongen van de rustige sfeer van
het studeer-vertrek van een geleerde, hetgeen nog onderstreept wordt door de
geslaagde compositie en de zekere penseelstreek. Dit is wel een der meest
aantrekkelijke stukken der tentoonstelling.
De ‘Jonk in stroomversnellingen’ (No. 11), een bescheiden stuk van de schilderes
C h 'e n We i -h u a valt op door de teere kleuren en de uitnemende teekening. Alleen
de blauwe bergen op den achtergrond links lijken zwak. Zal een der moderne
Chineesche schilders ons ooit die onvergelijkelijke, in de verten verzinkende
berg-achtergronden der oude meesters kunnen schenken, met hun nauwelijks zichtbare
omtrekken, hun in mist vervloeiende glooiingen? De weg die tot deze volmaaktheid
voert is lang en moeilijk.
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Een oud Chineesch schilder (cf. Catalogus, blz. 14) raadt tienduizend mijlen te
wandelen en tienduizend boekdeelen te lezen. Door tienduizend mijlen te wandelen
immers leert men de natuur geheel in zich op te nemen, en door tienduizend
boekdeelen te lezen zal men door de wijsbegeerte het wezen der dingen leeren
aanschouwen. Ik zeide het reeds: het doel is hoog gesteld!
Belangwekkend is de richting, die de inleider van den Catalogus den ‘Weg van
het Midden’ noemt. De vertegenwoordigers hiervan trachten de Westersche en de
Chineesche techniek te combineeren tot een nieuw geheel. Indertijd heb ik op deze
plaats (Kroniek E.G.M. jaargang 1932, blz. 294, ‘Op den Viersprong, problemen der
moderne Chineesche Kunstenaars’) dit streven reeds besproken. Het origineel van
de reproductie, welke ik toen als illustratie gebruikte, namelijk de ‘Afgedankte
Paarden’ van Liu Hai-su, is nu op deze tentoonstelling als No. 46 aanwezig. Dit is
een zeer geslaagd stuk. Veel minder is de ‘Brug in de Regen’ van K a o C h 'i-f e n g ,
welke min of meer plaatjes-achtig aandoet. Het mooiste van dit stuk is eigenlijk
bovenaan de krachtige calligrafie van Ye h K u n g -c h 'o. Maar goed geslaagd is
weer de ‘Tijger’ van den Cantonneeschen schilder J u n g Ta -K ' u a i .
Het zou mij te ver voeren hier meer stukken afzonderlijk te bespreken. Hoewel
men niet kan zeggen, dat de tentoonstelling een algemeen overzicht geeft van de
moderne Chineesche schilderkunst - daarvoor is de keuze teveel gedaan uit een
bepaalde coterie, n.l. die om en bij de Kunst-Academie te Shanghai - moet men toch
de Nederlandsch-Chineesche Vereeniging en de Vereeniging van Vrienden der
Aziatische Kunst, die deze expositie organiseerden, dankbaar zijn voor al het
gebodene. Dat ondanks de moeilijkheden die overwonnen moesten worden deze
tentoonstelling toch tot stand is gekomen, strekt deze beide Vereenigingen, die reeds
zooveel gedaan hebben voor het hier te lande verspreiden van kennis omtrent het
Verre Oosten, ook nu wederom tot eer.
R.H. VAN GULIK

Houtgravures van Valentin le Campion
Jozef Israëls las in de stoomtram, waarmee hij 's zomers elken dag van de villa in
Scheveningen (die hem door een vereerder voor z'n heele leven was afgestaan) naar
zijn atelier in Den Haag reed, de boeken die hem interesseerden. Maar hij las deze
op zijn manier. Voor hij z'n villa verliet, scheurde hij er juist zooveel uit, als hij
gedurende den rit meende noodig te hebben. Zijn heele bibliotheek was op deze wijze
naar den papiermand verhuisd. ‘Maar,’ zei hij, ‘veel boeken ben ik op deze manier
niet kwijt geraakt, want de meeste boeken van tegenwoordig zijn nauwelijks het
verscheuren waard.’
Dit is inderdaad de wetenschappelijke houding tegenover vele moderne boeken,
al of niet geïllustreerd. Er zijn geïllustreerde boeken welke men koopt
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voor de illustraties en waarvan men den tekst niet leest en er zijn andere, welke men
zich aanschaft voor den tekst, waarbij men de illustraties op den koop toe neemt. In
het eerste geval scheurt men er zoo mogelijk de illustraties uit, in het tweede den
tekst. Weer andere, zeldzamer, boeken bewaart men zoowel voor den tekst als voor
de illustraties, die, zoo zij al niet in kunstelijke overeenstemming met den inhoud
zijn, de fantasie althans niet vergiftigen en den indruk vervalschen.
Meestal worden platen bij een tekst gemaakt. Zeldzamer wordt een begeleidende,
verklarende of bewonderende tekst bij prenten geschreven. Als men het meer op
deze manier probeerde, zou men wellicht meer kans op een goeden uitslag hebben.
Volgens puristen der nobele boekkunst is het illustreeren van een boek met koperof staalgravures, etsen, litho's of reproducties van teekeningen niet het ware
eieren-eten. Zij beweren, dat thans alleen de houtgravure er aanspraak op kan maken
een werk van een volmaakte eenheid voort te brengen; dat hier de materie, de factuur
van den tekst, de drukletter eenzelfde is als van de illustratie, de gravure: een
houtgravure wordt ongeveer met dezelfde werktuigen gegraveerd als een letter; de
techniek der houtgravure is eenzelfde als die der typografie. Zoo mogen zij ook het
gecartonneerde boek prefereeren boven het in linnen, leer of perkament gebonden
boek, omdat de structuur van carton niet veel anders is dan die van papier.
Voor mij, ik ben geen lid dezer technische club, noch een beginselruiter: er zijn
meesterlijk gedrukte boeken, die ontsierd worden door hout-sneden of -gravures, die
wel niet fraai, maar dan toch zuiver in de alleen-zaligmakende leer en even vervelend
als achtenswaardig zijn. Alleen voor het argument, dat de houtgravure de eenige
manier is, welke veroorlooft z.g. ‘luxe-uitgaven’ met oorspronkelijke gravures te
versieren zonder te veel kosten, voor een bescheiden ‘inkoopsprijs’, kan ik iets voelen.
Ik bewonder en waardeer de prenten en ex-libris van den modernen houtgraveur
Valentin le Campion, die onlangs in de benedenzaal van den kunsthandel
Santee-Landweer te zien waren, niet allereerst omdat het zuivere houtgravures, maar
omdat zij schoon zijn en tot de beeldende kunst behooren. Beoefend door talenten
als hij, kan de oudste techniek van de prent nog lang de jongste blijven!
Le Campion is een heel jong kunstenaar, van Russische en Fransche afkomst,
wiens eerste werken in Frankrijk gepubliceerd werden onder z'n oorspronkelijken
geslachtsnaam Valentin Bitt. Zooals bijv. de illustraties van een modernen roman
‘L'Homme vierge’ van Marcel Prévost, in een voor het groote publiek bestemde
populaire collectie. Voor 45 cent kan men zich een werk verschaffen, dat, hoewel in
groote oplaag, op ordinair papier gedrukt, volgens sommigen vele z.g. bibliophiele
boeken verre overtreft.
Le Campion werd opgeleid te Moscou; hij bezocht het instituut van schoone
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kunsten en andere inrichtingen. Het schouwspel der revolutie van 1917 in z'n eerste
jeugd, liet een onuitwischbaren indruk na: het leeft in vele zijner prenten voort. Hij
leerde het graveeren van Kravtchenko, een bekend illustrator, dien hij volgde naar
Parijs op de Ecole des Beaux-Arts, waar hij leerling was van Pannemaker.
Behalve de houtsneden met tooneelen uit de Russische revolutie welke hij maakte,
illustreerde hij verschillende boeken: Notre vieux faubourg door Henriot; Présentation
de Haïdoucs door Istrati; La belle saison door Du Gard en z'n meesterwerk, de ‘Poésies
priapiques’; kinderboeken als de Robinson Crusoë, Gulliver's reizen en Le mariage
de la tour Eiffel door Mazon; sneed hij boekomslagen, ex-libris, waaronder
verscheidene voor bekende tijdgenooten, beginletters, vignetten en portretten, zooals
dat van een reeder, waarbij de emblemen van het bedrijf constructief om den kop
gegroepeerd werden.
Le Campion hield reeds verschillende exposities van zijn werk: in Parijs op den
Salon d'automne en op de Exposition internationale du Livre d'art, in Leipzig op die
ter eere van Goethe in 1932.
Le Campion heeft z'n artistieke cultuur te danken zoowel aan de Russische school
die de traditie der Engelsche houtgravure voortzet en in onzen tijd plaatst, - Favorsky
en Kravtchenko zijn enkele harer bekendste vertegenwoordigers -, als aan de Fransche:
hij drukt z'n geest en gevoel waarin veel Russisch is, uit in en met een Westersche,
latijnsche vorm of stijl.
Toen Goethe de illustraties bekeek, welke Delacroix bij Stapfer's Fransche vertaling
van ‘Faust’ maakte, moest hij bekennen, het zelf niet zoo volkomen gedacht te hebben.
En op de opmerking, dat zulke prenten zeer veel bij droegen tot beter begrip van het
gedicht, zei hij, dat de volmaakter verbeeldingskracht van zoo'n kunstenaar ons
dwingt de situaties zoo goed te denken als hij deze zelf gedacht heeft. ‘En als ik nu
moet bekennen, dat de heer Delacroix m'n eigen voorstelling heeft overtroffen bij
scènes, die ik zelf gemaakt heb, hoe veel meer zullen niet de lezers alles levend en
boven hun fantasie uitgaand vinden!’
Laat ons bescheiden zijn en erkennen dat wij ons zonder Le Campion's welgemaakte
prenten, die zoo vol in het blad - soms niet grooter dan een postzegel - geplaatst zijn,
niet zoo'n helder gevormde voorstelling van de teksten gemaakt zouden hebben. Het
ernstige en groote gelukt hem even goed als het vroolijke en liefelijke.
Z'n graveerijzer, dat een knods en een floret kan zijn, gaat van gevechtsscènes,
executies, brandende steden, plunderingen, verkrachtingen, vluchtelingen, ‘van huis
en hof verjaagd door dolle woestaardij’ over op idylles, op amoureuse paren, liefelijke
landschappen en stille en oude stadjes.
KASPER NIEHAUS
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Andrea Pisano in Florence
door Drs. J.S. Witsen Elias
VOOR wie de ontwikkeling der Toscaansche Sculptuur in de Middeleeuwen volgt,
is Andrea Pisano's bronzen deur aan het Battistero te Florence een verrassing.
De kunstenaar knoopt niet aan bij de oudere school van Pisa, bij Niccola en
Giovanni en hun leerlingen, toch is zijn bronsdeur een zoo gaaf en goed-afgerond
kunstwerk, dat zij als de vervulling na een gestadige ontwikkeling aandoet.
Zij vormt een klassiek moment in de Gothische strooming: evenwichtig en
harmonieus, alle onderdeelen mooi afgewogen tegen elkaar en van een helderheid
en klaarheid in de compositie, die maakt dat de beschouwing een onverdeeld genot
wordt.
We zijn dan ook vanzelf verlangend den kunstenaar beter te leeren kennen.
Zoeken we echter naar meer werk van zijn hand dan vinden we uiterst weinig,
hoewel voldoende om ons een indruk van zijn karakter te geven.
Hij verschijnt ons in dat werk als een zeer fijngevoelig en ook oorspronkelijk
meester. Van huis uit moet hij goudsmid en ivoorbewerker zijn geweest en wanneer
we ons een denkbeeld willen vormen van de school waaruit hij voortkwam dan
moeten wij bij voorbeeld naar de zilveren paliotto-reliëfs kijken die Andrea di Jacopo
Ognabene in 1316 voor den Dom te Pistoia vervaardigde.
Dergelijk werk zal ook Andrea Pisano gemaakt hebben vóór hij in 1330 van de
Florentijnen de belangrijke en hoogstvereerende opdracht kreeg om voor hun doopkerk
een bronzen deur te gieten.
Het geven van bronzen deuren aan de kerken berustte in Italië op een oude traditie.
In de 11e eeuw komen ze in het Zuiden van het schiereiland reeds in verschillende
plaatsen voor. Zij werden toen echter nog ingevoerd uit Constantinopel. De versiering
bestond uit inlegwerk met zilveren draden en platen.
In de 12e eeuw namen de Italianen deze bewerking zelf ter hand, doch in 1170
begon Barisanus van Trani ook de figuurlijke voorstellingen in reliëf te behandelen.
Hij gebruikte daarbij slechts enkele vormen, zoodat dezelfde beelden telkens
terugkeeren.
In Noord-Italië was S. Zeno te Verona reeds in de 11e eeuw van een deur met 26
reliëfvelden voorzien, waarschijnlijk in aansluiting aan Duitsch werk. In de 12e eeuw
werden er nog 16 aan toegevoegd.
Te Pisa goot Bonanus in 1180 een deur voor den Dom met wat ruwe, doch
sprekende tafreelen.
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Toen de Florentijnen in 1329 ook hun bronzen deur wilden bestellen zonden zij den
goudsmid Piero di Jacopo naar Pisa om daar dergelijk werk te bestudeeren. Een
Venetiaan zou vervolgens voor het gieten zorgen.
In 1330 lezen wij echter dat Andrea di Ser Ugolino de opdracht krijgt. Hij had
drie helpers, onder wie Pietro di Jacopo, wiens naam ook onder de beeldhouwers
van de Domfassade te Orvieto voorkomt.
Als Andrea's geboortejaar wordt meestal ± 1290 aangenomen; hij was dus minstens
veertig, toen hij dit werk, het eerste dat ons van hem bekend is, begon.
Hij verdeelde zijn deur in 28 reliëfvelden, die hij omgaf met de vierlobbige
omramingen zooals ze ook wel aan Fransche kathedralen voorkomen. In twintig
beeldde hij de geschiedenis van Johannes den Dooper uit, in de acht daaronder plaatste
hij acht deugden, drie geestelijke - en vier wereldlijke en de Humilitas.
In de Johannes- legende volgt hij eerst het Evangelie van Lucas, vertelt de
geschiedenis van Zacharias, de Ontmoeting van Maria en Elisabeth, Johannes'
geboorte en zijn prediking tot aan de Doop van Christus, dan sluiten zijn
voorstellingen aan bij het Evangelie van Mattheus. Herodes' gastmaal, Salome's dans,
Johannes' gevangenneming en dood worden ons uitvoerig verhaald.
De voorstellingen zijn zeer eenvoudig weergegeven, opgebouwd met weinig
figuren en mooi gecomponeerd in de omraming.
Alleen de kern van de gebeurtenis, het dramatisch moment heeft Andrea uitgebeeld.
Alle bijzaken laat hij weg. Doch in de opeenvolgende reliëfs is een duidelijke stijging,
vooreerst psychologisch, doch daardoor ook stylistisch. Hoe verder we komen, hoe
klaarder en helderder de compositie wordt.
De figuren staan mooi omlijnd tegen het neutrale achtervlak. De handeling voert
nooit in de diepte, doch beweegt zich langs het grondvlak; zelden zijn twee rijen
achter elkaar gegeven.
De figuren buigen het bovenlichaam iets naar voren zoodat zij een kommavorm
krijgen.
Het vroegst is het geboorte-tafreel. Daar zien wij nog bijna de stijltrap van Giovanni
Pisano. Het is het eenige reliëf, waarin de personen in twee rijen boven elkaar zijn
geschoven. Ook zijn de figuren iets anders gemodelleerd dan in de andere reliëfs, ze
zijn minder gebogen. Toch is het verschil te gering om er een andere hand in te
herkennen.
Er is iets buitengewoon frisch en levendigs in dit werk. Het is als voelen wij het
behagen dat de kunstenaar heeft gehad in de behandeling van het materiaal, de weeke
was, die hij modelleerde met gevoelige vingers.
Er is iets van het lyrische in, dat ook Siena wel kende.
Staat hij tamelijk los van de oudere sculptuur, duidelijk is Andrea's verband met
de schilderkunst. Giotto's fresco's in S. Croce beïnvloedden hem
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merkbaar. Zelfs ontleende hij direct daaraan, bijv. Salome met het hoofd van Johannes
de Dooper.
Giotto is echter monumentaler en dramatischer, onze beeldhouwer meer lyrisch
en mild.
Het rijpst aan de deur zijn de Deugden. Zij verschillen onderling niet sterk, doch
zijn alle gekenmerkt door een zekere grootschheid in de opvatting.
De deur was reeds na twee jaar gegoten. In 1333 krijgt Andrea opdracht voor 24
leeuwenkoppen. In 1336 is alles zeker klaar geweest.
Hij moet toen aan de reliëfs hebben gewerkt die de Campanile versieren, maar nu
wordt het probleem van zijn kunst wat moeilijker.
Giotto was in April 1334 benoemd tot Capo Maestro van den Dom en andere
bouwwerken te Florence. Drie maanden later begon hij aan de fundamenten van den
Campanile. Een teekening te Siena wordt beschouwd als een ontwerp van den
kunstenaar voor de Florentijnsche klokketoren. Volgens dit ontwerp zou hem echter
een meer Gothisch gebouw voor den geest hebben gezweefd.
Belangrijker, voor ons, is echter dat Giotto wellicht ook het programma heeft
ontworpen van den reliëfcyclus die in twee boven elkaar liggende rijen den toren
siert. Ghiberti spreekt zelfs in zijn commentari van ± 1450 van modellen die Giotto
voor deze reliëfs zou hebben gemaakt en voegt er aan toe dat ‘men zegt’ dat de
kunstenaar de twee eerste reliëfs eigenhandig heeft vervaardigd.
Het is niet waarschijnlijk dat de schilder op ongeveer zeventig-jarigen leeftijd nog
den beitel ter hand heeft genomen en wat de modellen betreft: het zou mogelijk
kunnen zijn dat hier van klei-modellen sprake was. Eerder moeten wij echter aan
teekeningen denken, die zijn steenbewerkers uitvoerden.
Giotto stierf in 1336 en werd opgevolgd als bouwleider door Andrea Pisano, die
waarschijnlijk reeds verandering in de constructie bracht.
Wij zien ook duidelijk Andrea's stijl in een aantal van de reliëfs aan den toren,
maar we weten natuurlijk niet in hoeverre deze voorstellingen zijn eigen vinding
zijn, of wel ontleend werden aan de teekeningen van zijn voorganger.
De onderste rij begint aan den Westkant met de schepping van Adam en Eva, in
twee reliëfs, dan volgt de mensch als de Schepper van zijn Cultuur, zooals Jabal de
herder, Noach de wijnbouwer. Daarna komen aan de Zuidzijde de wetenschappen,
en gaan we verder de rij langs dan zien we ook de kunsten. (De laatste vijf reliëfs aan de Noordzijde - zijn eerst uit de 15e eeuw).
De bovenste zône vertoont de zeven planeten, de zeven deugden, de zeven vrije
kunsten en de zeven sacramenten.
Bij het Noach-reliëf denkt men dikwijls aan een ontwerp van Giotto.
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De beeldhouwer, die het uitvoerde, zal vermoedelijk ook aan de Zuidzijde enkele
reliëfs hebben gemaakt, bij voorbeeld de Astronomie en de Architectuur. Hij heeft
het werk van Andrea reeds gekend en is er door beïnvloed. Andrea's persoonlijke
stijl treedt dan echter op in de ‘Medicijnen,’ de Jacht, de Weverij en de Mechanica
(voorgesteld door Daedalus) en ook in de Scheepvaart, 't reliëf met Herkules en
Cacus, den Akkerbouw en het Theater aan de Oostzijde.
Ook in deze reliëfs zijn slechts weinig personen gegeven. De voorstelling is
duidelijk uitgewerkt, alle bijzaken zijn weggelaten, het achtervlak is neutraal.
Het hoogst in deze serie staat misschien de ‘Geneeskunst,’ maar ook ‘Het Weven,’
eveneens aan de Zuidzijde, is prachtig weergegeven. Van welk een gevoelige
kunstenaarshand getuigt de vrouwefiguur rechts, met het mooi-plooiende gewaad,
waarin de linkerhand grijpt. Bij een dergelijke figuur moeten we zeker aan Andrea
denken.
In de ‘Scheepvaart’ en den ‘Akkerbouw’ is een hartstochtelijk, haast dramatisch
element, dat voor-teekeningen van Giotto doet vermoeden. De andere reliëfs zijn
meest rustiger, vrediger, ademen daardoor meer Andrea's geest.
Ghiberti beschouwde de geheele bovenste zône als Andrea's werk. Dit is zeker
onjuist. Hier was reeds een volgende generatie begonnen, waaronder waarschijnlijk
Francesco Talenti, Andrea's opvolger als bouwleider, een groote plaats innam.
De volgelingen van Andrea aan den Campanile behouden zijn opvatting: een
decoratieve vulling van het vlak in reliëfstijl. Geen doordringen in de diepte.
De zeven Sacramenten aan de Noord-zijde heeft men toegeschreven aan Alberto
di Arnoldo, een minder bekend Florentijn. De figuren zijn harder en minder gevoelig
dan bij Andrea, ook is de stijl hier anders; toch klinkt vaak nog zijn kunst er in door.
Hetzelfde is het geval met de zuivere decoratieve versieringen als de
leeuwenkoppen, die zeker de meester wel niet zelf zal uitgevoerd hebben, maar die
toch in de opvatting nog zijn invloed verraden.
Deze opvatting van het reliëf blijft echter niet bestaan. Reeds Orcagna doorbreekt
in zijn tabernakel in Or S. Michele van 1348-'59 de achterwand, en voert ons in de
diepte. Hij werkt met schilderachtige effecten, diepe schaduwpartijen naast lichtere
gedeelten.
Deze tendens naar het picturale gaat nog verder in later werk. In een reliëf aan het
marmeren doopbekken in het Battistero, van 1370, worden figuren en landschap
zelfs samen tot een eenheid versmolten.
Wij zouden hier reeds aan het eind van Andrea's Oeuvre te Florence zijn wanneer
Schmarsow niet in twee beelden in het Dom-museum zijn hand
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had herkend. Naar aanleiding van de bronzen deur schreef hij hem een Christusfiguur
en een St. Reparata toe, die oorspronkelijk van de oude, in 1587 afgebroken,
Domfassade moeten zijn.
Zij werpen tevens een nieuw licht op den kunstenaar. Hij geeft hier n.l. een zeer
persoonlijke opvatting. Tot dan was in de Gothiek het gewaad beslissend geweest
voor de vorming van het beeld. Dit gewaad verborg het lichaam. Andrea nu, gaat
juist van het lichaam uit en drapeert dit. Wel is de structuur nog Gothisch, het eene
been is zijwaarts gestrekt en ook vertoont het kleed een stroom van vloeiende lijnen,
maar het lichaam is nu hoofdzaak bij de vorming van het beeld.
Hetzelfde wat we in zijn bronzen deur zagen, een liefde voor het materiaal, de
weeke was, toont hij ook hier bij het marmer.
Dit is naar ik meen een typisch Italiaansch verschijnsel. Het ontstoffelijke waar
de kunstenaar ten Noorden van de Alpen naar streeft, vooral in de bouwkunst, kent
de Zuiderling niet. Zijn kunst is sterker aan de aarde gebonden. De schoonheid van
deze wereld houdt hem meer gevangen.
Giovanni Pisano heeft dit wanneer hij de Domfassade bouwt te Siena. Ondanks
Fransche, Gothische motieven, geeft hij daar toch een eigen schepping, waarin sterke
horizontale accenten het Noordelijk vertikalisme breken.
Ook Andrea gaat in zijn beelden meer architecturaal te werk. Hij bouwt ze op,
construeert ze in het marmer.
De contour vormt een mooie eenheid waardoor er rust en harmonie uitgaat van
deze beelden. Zij zijn waardig en ernstig, toch mild en zacht. De hoofden zijn mooi
op het lichaam geplaatst. Het geheel is van een zekerheid en rijpheid die we ook in
zijn andere werk konden aanwijzen.
Deze figuren staan op de stijlfaze van de Johannes-reliëfs aan de deur. Ze zijn
waarschijnlijk vóór de Deugden ontstaan. Hieruit volgt een dateering van ± 1330.
Opvallend is, dat bij de vrije sculptuur Andrea's principes door zijn volgelingen
niet direct worden overgenomen en verder ontwikkeld. Figuren aan den Campanile,
die overigens nog wel zijn invloed verraden, vertoonen juist weer meer een behagen
in het 't lichaam-verbergende gewaad.
Zetten wij naast Andrea's beelden de Madonna, die Nino, zijn zoon, voor S. Maria
Novella te Florence maakte, dan zien we daar een geheele andere opvatting. Nino
werkt hier beslist Gothiseerend, waarschijnlijk wel onder Franschen invloed. De
sierlijke lijn is hoofdzaak geworden. Er zit daardoor iets gekunstelds in dit werk. In
de houding van het hoofd is iets gezochts.
We krijgen bij Andrea den indruk of hij zijn figuren meer van binnen uit opbouwde,
bij Nino is het of alleen de buitenkant van het beeld van belang is. Het is daardoor
minder architecturaal gezien. Dit is wellicht ook de oorzaak dat Moeder en Kind niet
een eenheid samen vormen en de contour is verbroken.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

222
Wij weten niet zeker wanneer Andrea Florence heeft verlaten. Mogelijk geschiedde
dit in 1343. In dat jaar werd de tyran, Walter de Brienne, de zoogenaamde hertog
van Athene, verdreven. Daar Andrea voor hem gewerkt had, werd hij waarschijnlijk
meegesleurd in zijn val.
Eerst 1347 wordt de kunstenaar genoemd als Dombouwmeester te Orvieto. De
fassade-reliëfs aldaar schijnen toen wel klaar geweest te zijn. In hoeverre hij er nog
aan heeft gewerkt blijft daarom onzeker. Enkele voorstellingen aan den derden pijler
worden hem door Schmarsow toegeschreven.
Zekerder is de toeschrijving, niet lang geleden gedaan, van een Madonna in het
Dommuseum te Orvieto aan onzen kunstenaar. Daarvoor stond dit werk op naam
van Nino. Dit beeld vertoont echter hetzelfde, meer architecturale van Andrea's kunst
en een mooie gesloten contour, die Moeder en Kind tot een eenheid samenbindt.
Niet lang daarna moet Andrea zijn gestorven. In October 1349 wordt Nino als
Capo Maestro genoemd van den Orvietaner Dom. Zijn werk heeft zich waarschijnlijk
wel bepaald tot het voltooien van wat zijn vader onaf had gelaten.
Te Florence was Andrea feitelijk de eerste geweest, die een werkelijk
Florentijnschen stijl had geschapen. De Pisaansche beeldhouwers uit Giovanni's
school, Tino di Camaino en Balduccio, die er daarvoor hadden gewerkt, waren
Pisaansch gebleven in hun kunst en hadden dus alleen een vreemd element gebracht.
Wat daarnaast aan inheemsche sculptuur te Florence reeds bestond, was tamelijk
zwak. De werken die er waren gemaakt geven nauwelijks het recht van een
Florentijnsche school te spreken.
Na het voorafgaande zou de vraag kunnen rijzen hoe Andrea zich verhoudt tot de
kunstontwikkeling van zijn tijd, tot de Gothische strooming.
Het wezen van de Gothiek is een verdieping en verinnerlijking van het gevoel en
een veranderde verhouding daardoor van den mensch tot de hem omringende wereld.
In de kunst heeft dit tot gevolg dat niet uitsluitend meer het v e r l o o p der
gebeurtenissen wordt verteld, doch dat het gevoelsbeleven wordt uitgedrukt, dat dus
het dramatische m o m e n t en de emoties die dat verwekt hoofdzaak worden.
De enkele figuur is niet meer een abstractie, zij is een persoonlijkheid geworden,
waarin gedachte leeft en gevoel.
In 't reliëf valt daardoor alle bijwerk steeds meer weg, en blijft alleen de kern van
het drama over. Giovanni Pisano gaat reeds uit van één grondgedachte en bouwt
daaruit zijn voorstellingen op. In de lijn van deze ontwikkeling moeten we ook
Andrea's reliëfs nu bezien.
Als tusschenfaze zijn dan zeker de reliëfs te beschouwen van de goud- en
zilversmeden die Giovanni's kunst voortzetten en uit wier omgeving Andrea moet
voortgekomen zijn.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

223
In de schilderkunst had Giotto de vervulling gebracht van dat waar Giovanni naar
streefde.
Reeds te Padua - waar hij samen met dezen beeldhouwer heeft gewerkt, tusschen
1303 en 1305 - worden zijn fresco's steeds eenvoudiger, steeds dieper van gevoel
daardoor, steeds aangrijpender. Te Florence wordt dan de compositie van een nog
grootere klaarheid en overzichtelijkheid, waarbij uitsluitend die figuren worden
gegeven, die voor het begrip van de voorstelling noodzakelijk zijn.
Ook Andrea geeft in zijn reliëfvoorstellingen dit stadium in de kunstontwikkeling.
In de enkele figuur was de emotie aanvankelijk door bewegingsmotieven
weergegeven. Ook Giovanni Pisano deed dit in zijn vroegere werk nog. Eerst in de
Sibyllen van zijn Pisaanschen preekstoel (1303-'11) slaagt hij er in uitsluitend door
den v o r m , gedachte en gevoel, de ziel van zijn personen tot uitdrukking te brengen.
Dit deed ook Andrea.
De gestalte van zijn Christusfiguur ademt vrede, milde goedheid en ernst. De
Deugden aan zijn bronsdeur hebben uit zichzelf een moreele grootheid.
In zijn veranderde levenshouding tegenover de wereld is de Gothische mensch
subjectiever geworden. Ook de kunstenaarspersoonlijkheid spreekt daardoor sterker
uit zijn werk. Giovanni had het hartstochtelijke, hevigbewogene, waardoor hij wel
de Michel-Angelo van de Middeleeuwen is genoemd. Ook zijn sibylle, zinnend en
broeiend als zij is, rechtvaardigt die vergelijking.
Uit Andrea's figuren spreekt een veel evenwichtiger en harmonischer karakter. In
hem was klaarheid en rust. Zijn kunst ontsprong aan een gelijkmatiger gemoed. Zij
is wel met een lentedag vergeleken. Er ademt een blijheid uit op. Na de stormen die
Giovanni ons deed gevoelen is er vrede gekomen.
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Herinnering
door Jo Landheer
Zoo staat zij voor mij, als 'k mijn oogen sluit:
't Was herfst, wij zwierven door de bruine hei.
Haar wild haar fladderde om haar smal gezicht,
En blootsvoets ging zij dansende aan mijn zij.
Al scheen de zon nog fel en zomerwarm,
In de ijle lucht begon al kou te beven.
Konijnen schoten spelend langs ons heen,
Maar geen insecten waren meer in leven.
Behalvë één, een bij, wij vonden hem
Tusschen wat mos, ineengeschrompeld, koud.
Hij wilde vliegen, maar viel hulploos terug,
Zijn gazen vleugels waren moe en oud.
Zij warmde hem voorzichtig in haar handen,
Tot eindlijk hij weer zoemde, zacht en mat.
Toen hield ze 'm luistrend aan haar oor en lachte,
Maar 'k zag haar stralende oogen tranen-nat.
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AFB.

1. EUMENES. TETRADRACHME VAN SYRACUSE. 26 MM

AFB.

2. PHRYGILLOS. DIDRACHME VAN THURIUM. 16 MM (BRITSCH MUSEUM)
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3. PHRYGILLOS. TETRADRACHME VAN SYRACUSE. 25 MM (BRITSCH MUS.)
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AFB.

4. PHRYGILLOS. DIDRACHME VAN TERINA. 15 MM (BRITSCH MUSEUM)

AFB.

5. PHRYGILLOS. DIDRACHME VAN VELIA. 22 MM (COLLECTIE JONGKEES)

AFB.

6. PHRYGILLOS? TETRADRACHME VAN HERACLEA. 22 MM (DEN HAAG)
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Vijf Grieksche muntgraveurs
door J.H. Jongkees*)
DE munten nemen een belangrijke plaats bij de Grieksche kunsthistorie in, omdat
wij hierin een doorloopende serie origineele kunstwerken bezitten, die vooral van
belang is waar wij van de sculptuur betrekkelijk weinig oorspronkelijks over hebben.
Bovendien maakt de relatief lage handelswaarde de munten voor de meesten
toegankelijk.
De Grieksche stempelsnijder had met een moeilijkheid te kampen die ons onbekend
is: daar hij niet kon beschikken over de geperfectionneerde instrumenten van
tegenwoordig, noch over de nu onmisbare reduceermachine, moest hij iederen stempel,
varieerend tusschen 5 en 35 millimeter, apart snijden en van beelden voorzien. Dat
hij deze taak met zulk een groote zorg en uiterste subtiliteit van gravure volbracht,
moet onze bewondering wekken.
Ten aanzien van de vijf volgende beschouwingen over kunstenaars moet met
grooten nadruk vooropgesteld worden, dat de volgorde der werken geenszins vaststaat,
maar alleen waarschijnlijk is. Over de toewijzing van enkele stukken aan Phrygillos
is het laatste woord nog niet geschreven.

Eumenes.
Syracuse biedt ons een rijke verscheidenheid van munten uit den Overgangstijd.
Langzamerhand maakt hier de graveur zich los van de Archaïsche kunst, geleidelijk
zien wij het muntbeeld levendiger worden, tot wij stukken bereiken, die reeds onder
de bloeiperiode gerekend worden. De eerste graveur die dan (ca. 440) optreedt is
Eumenes, wiens werkzaamheid zich uitsluitend tot Syracuse beperkte. De andere
stempelsnijders hebben de kunstwaarde van hun stukken tot een onvergelijkelijke
hoogte opgevoerd; niet zoo Eumenes. Zijn munten vallen niet in het oog door hun
schoonheid; integendeel zijn er nog veel aanmerkingen op het werk te maken. Maar
waardoor Eumenes' stukken voor ons belang hebben, is zijn pioniersarbeid; wij
mogen van hem geen kunstwerken eischen van de soort die zijn opvolgers schiepen.
De Arethusakop (afb. 1) verschilt weinig of niet van dien, welken wij nog tot den
Overgang rekenen. Hij blinkt niet uit: leven- en uitdrukkingloos is hij gesneden in
een weliswaar zeer zachten en soepelen, maar onregelmatigen stijl; de spitse neus
en de te sterk op den voorgrond tredende lippen duiden nog op de oude stijfheid.
Verder is het oog verkeerd geplaatst, het oor is te

*) De munten, waarvan bij de afbeeldingen geen Museum of collectie is vermeld, zijn in den
handel.
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groot, de partij bij de kaken te uitgebreid in verhouding tot het omringende, zoodat
de wang een veel te groot vlak vormt. De haren zijn wel levendig, maar geven toch
den indruk van verwardheid en onverzorgdheid. De kop is niet fijn behandeld, de
verhouding van den kop tot de omringende dolfijnen onjuist, daar de visschen te
klein zijn voorgesteld.
Ook de achterzijde is verre van feilloos: in het oog valt de te groote eentonigheid
in de pooten der paarden, waarvan de voorpooten korter zijn dan de achterpooten.
De kop van het voorste paard is misschien iets te klein, in ieder geval worden de
koppen, naarmate zij verder weg zijn, grooter. Van den wagenmenner, die te houterig
staat afgebeeld, is de rechterarm te lang, die den stok vooruit houdt. Tenslotte heeft
de wagen geen diepte daar slechts één wiel staat afgebeeld.
Veel is er op de munt aan te merken, maar toch moeten wij bewondering hebben
voor den graveur, want hij was de pionier, die den weg effende voor latere
kunstenaars. Immers was Eumenes de eerste, die erin slaagde alle vier de paarden
uit te beelden, waartoe men reeds van 480 af pogingen in het werk stelde. Hiermee
heeft hij een mijlpaal opgericht in de Syracusaansche muntkunst.

Phrygillos.
In 445 stichtten de Atheners, niet ver van de plaats waar een zestigtal jaren tevoren
de bekende handelsstad Sybaris door de Crotoniaten verwoest was, een nieuwe stad
die Sybaris' functie zou overnemen: Thurium. Met de kolonisatoren kwam ook
Phrygillos mee, die, misschien uit Klein-Azië afkomstig, eenigen tijd in Athene onder
Phidias' leiding moet hebben gewerkt. De invloed van dezen grootmeester blijft in
alle werken van Phrygillos voelbaar; hij was er op het gebied der muntkunst zelfs
de verbreider van.
Phrygillos was behalve muntgraveur ook gemmensnijder, en heeft zich in dezen
tak, die uitteraard nauw aan de muntkunst verwant is, bekwaamd tot zulk een
kunstenaar, als wij leeren kennen uit zijn eerste munten (afb. 2), die een volkomen
beheerschte techniek toonen. Deze stukken van Thurium combineeren de muntbeelden
van Athene en Sybaris, den Athenakop en den stier, die later het wapen van geheel
Italië zou worden. De kop, die, fijn gesneden en zorgvuldig behandeld, een waar
juweel van graveerkunst vormt, vertoont ontegenzeggelijk een treffende gelijkenis
met Phidias' Lemnia: dezelfde majestueuze rust straalt deze kop uit als het prachtige
werk van Phrygillos' leermeester. - De stier van de achterzijde staat daar rustig, den
kop naar beneden gericht; maar het is een rust vol spanning, want met alle spieren
van het machtige lichaam gespannen wacht het dier zijn belager, om hem met een
geweldigen zwaai op de horens te nemen. - De innerlijke rust van den godinnekop,
de gespannen rust van den stier zijn prachtig door Phrygillos tot uitdrukking gebracht.
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Het kan niet veel later zijn geweest, dat de graveur naar Syracuse toog. Hier ontwierp
en sneed hij een stuk (afb. 3), dat niet meer de stille majesteit der Thurinische munten
uitstraalt, maar een levendiger aspect bezit. Toch heeft het muntbeeld niet die vrijheid
die kenmerkend is voor de latere Syracusanen: Phrygillos bevindt zich in de
overgangsperiode die Phidias beleefde tusschen de Lemnia en de Parthenos. Want
zuiver Phidiasisch is de Arethusakop, niemand die dit nog zal ontkennen. Prachtig
is de kop opgezet, evenwichtig, vrij en sierlijk, doordrongen van een zacht en statig
rythme.
Maar de Italische bodem trekt hem weer; in Terina, waar hij nu werkt, snijdt hij
staters die getuigen van een nog navoelen der Lemnia (afb. 4). Toch komt minder
geslotenheid tot uiting en meer levendigheid. Rustig en eenvoudig is de nymfekop,
die, omlauwerd door een olijfkrans, dubbel schoon wordt, in een fijn en vredig rythme.
De achterzijde toont ons een waar juweel: in een volmaakt evenwicht verschijnt
ons Nike, ijl en teer als zwevend in de lucht. De compositie is voortreffelijk, de
conceptie welhaast onnavolgbaar, meesterlijk de uitvoering. Sterk doet dit beeld ons
denken aan de Nike van de Akropolis, waarmee Phrygillos ongetwijfeld bekend was,
maar toch gaat van deze godin een andere bekoring uit: die van luchtigheid, teerheid,
van stralende jeugd. Ook hier bestaat de rust slechts in zekere mate, want wel is Nike
daar neergezeten op een vaas, maar in een oogenblik van kinderlijke speelschheid
haar taak vergetend plaagt zij het vinkje, dat zij op de hand houdt, met haar staf en
vermaakt zij zich in levendige blijheid. Maar ook aan de oppervlakte is een tintelende
levendigheid te bespeuren, want in een zacht doch bewegelijk rythme speelt het
windje in haar luchtig kleed.
Via Pandosia gaat het naar Velia, waar Phrygillos een Athenakop snijdt, met
buitengewone zorg behandeld en tot in de kleinste details scherp afgewerkt (afb. 5).
Hier is een duidelijke weekheid in het gelaat merkbaar, die trouwens reeds op vroegere
stukken waar te nemen was. Niet overrijk is de kop hoewel weelderig van versieringen
voorzien, want de ciseleering van den helm treedt terug om het gelaat op den
voorgrond te plaatsen.
Dezelfde fijnheid van stijl en behandeling, dezelfde weekheid van trekken vinden
wij op de distaters van Heraclea terug (afb. 6). Toch is deze Athenakop veel forscher
gesneden dan in Velia; hierin bespeuren wij de ontwikkeling die veel kunstenaars
doormaken. - Prachtig van compositie en behandeling is de achterzijde, misschien
wel niet origineel, maar toch zoo goed bij de munt aangepast, dat zij terecht de
bewondering der Grieken wegdroeg.
Phrygillos voltooide den cyclus zijner werkzaamheid, toen hij in Thurium
teruggekeerd was, en daar een nieuwe serie sneed (afb. 7). De Athenakop is in
krachtigen en forschen stijl gegraveerd, een consequent opvolger van den kop uit
Heraclea. Ook de stier is veranderd: nu wordt hij voorgesteld aanvallend in zijn
machtige woede. - Hierna breekt plotseling de draad af:
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de graveur moet te Thurium gestorven zijn, waar zijn werk voortgezet wordt door
Molossos en anderen. In Phrygillos leefde een groot meester, die niet alleen prachtige
kunstwerken schiep, maar ook door zijn reizend bestaan overal den bloei verspreidde,
die overal in Italië en ook op Sicilië leerlingen achterliet om zijn werk voort te zetten.
Phrygillos, leerling van Phidias, stichtte, wat genoemd zou kunnen worden: de
Syracusaansche school, hij was ook de grondlegger van een Italische school. Al die
prachtige munten van het Westen gaan op hem terug; hij is een der grootste
muntgraveurs der Oudheid, en zeker de belangrijkste.

Euainetos.
In Syracuse wordt Phrygillos opgevolgd door Euainetos, die wel de ‘Grootmeester
der Muntkunst’ genoemd wordt. Evenals bij zijn leermeester laat ik hier de
voornaamste van zijn stukken volgen in, voor zoover ik kan nagaan, chronologische
volgorde.
Euainetos zet het werk van Phrygillos voort: de kop van zijn eerste tetradrachme
(afb. 8) is dezelfde als die van zijn voorganger; alle misschien nog bestaande stijfheid
heeft hij echter verloren, de kop is bewogener en levendiger. De coiffure heeft de
graveur in lokken behandeld, niet haar voor haar geteekend; nochtans is er geen spoor
van grofheid te bespeuren: alles is fijn en zuiver gesneden. Het haar vertoont een
zacht rythmische golving om de kruin; maar wanneer het van onder den hoofdband
weer te voorschijn komt en boven het oor naar achteren gekamd is, krult het vrij en
levendig. Het gelaat heeft een ernstige uitdrukking, die van vriendelijkheid en
welwillendheid getuigt. De geheele kop, omgeven als hij is door de vier traditioneele,
sierlijk gesneden dolfijnen, vormt één harmonie van bewogenheid en rust, van
menschelijkheid en goddelijkheid.
De achterzijde valt niet minder in het oog: hier toch zien wij de quadriga in een
nog ongekende levendigheid. De paarden, zij snellen in ontstuimige vaart over het
renperk, vurig in al hun strijdlust; de pooten trappelen op den grond in snel en
onregelmatig rythme, dat zoo prachtig tot uiting komt in de, nu in het geheel geen
eentonigheid of gedwongenheid zien latende, levendigheid der pooten. De menner
houdt een waakzaam oog op hen, gereed om ze met den stok aan te vuren. Hij is tot
het uiterste gespannen, zich in de vaart vooroverbuigend, terwijl zijn kleed in den
wind uitgolft. In den woesten ren - een origineele vrijheid van den graveur - is van
het achterste paard de teugel gebroken, die nu kronkelend over den grond wordt
meegesleurd. Menner en paarden spannen zich in om de zege te behalen; inderdaad
zullen zij hun doel bereiken, want reeds zweeft Nike boven hen, gereed om den man
te bekransen, tevens met zich voerend een bord met Euainetos' naam, ten teeken dat
ook de graveur gezegevierd heeft: over materiaal en onderwerp. - Uitstekend blijkt
's kunstenaars
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AFB.

7. PHRYGILLOS. TETRADRACHME VAN THURIUM 25 MM (BRITSCH MUSEUM)

AFB.

8. EUAINETOS. TETRADRACHME VAN SYRACUSE. 24 MM (BRITSCH MUSEUM)

AFB.

9. EUAINETOS. TETRADRACHME VAN SYRACUSE. 26 MM (COLL. JONGKEES)

AFB.

10. EUAINETOS. TETRADRACHME VAN CAMARINA. 24 MM
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11. EUAINETOS. TETRADRACHME VAN CAMARINA. 21 MM (BERLIJN)
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AFB.

12. EUAINETOS. DEKADRACHME VAN SYRACUSE. 35 MM (BERLIJN EN BRITSCH MUSEUM)
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13. EUAINETOS. TETRADRACHME VAN CATANA. 28 MM (BERLIJN)

AFB.

14. EUAINETOS. GOUDSTUKJE VAN SYRACUSE. 15 MM
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volkomen meesterschap in dit stuk: de paarden, de menner, zij zijn alle uitmuntend
gesneden in zuiveren en fijnen Parthenonischen stijl. - Een andere achterzijde van
Euainetos uit iets lateren tijd is mede afgebeeld (afb. 9).
Op de Archaïsche obolen van Camarina vinden wij een naar links gerichten zwaan
waarboven een vliegende Nike, alles omgeven door een lauwerkrans. Dit beeld heeft
Euainetos meesterlijk verwerkt in het stuk dat hij nu voor die stad snijdt (afb. 10):
ook hier treffen wij een nymf aan met een naar links gewenden zwaan; het vliegen
is echter van haar overgebracht op den vogel, die hoog en sierlijk de vleugels uitslaat;
den Archaïschen lauwerkrans heeft de graveur vervangen door een denzelfden indruk
gevenden rand van golfmotieven. Hoewel dus het beeld bij den Griek de herinnering
opwekte aan de oudere munten, komt het slechts in enkele uiterlijkheden daarmee
overeen; het beeld heeft een geheel anderen inhoud gekregen. - De vliegende zwaan
is gestileerd: de vleugels zoowel als de hals toonen het; evenwel heeft Euainetos de
realiteit niet uit het oog verloren, want waar wij bij dezen stand nog zouden kunnen
denken aan een klapperend drijven op het water, zijn er andere omstandigheden die
op het vliegen wijzen: de horizontale houding van den kop en de stand der pooten,
die achterwaarts tegen den romp zijn gehouden. De nymf, die zich zoo door de lucht
laat voeren, ligt veilig op 's vogels rug, haar arm om zijn hals geslagen; met beide
handen houdt zij een sluier zwevend, die als een zeil zich bolt in den zwaai. Hier
moeten wij even denken aan een zoo feërieken sluierdans, ook bij de Grieken geliefd.
In een der volgende uitgaven van dit type heeft Euainetos enkele wijzigingen
aangebracht, eenige oneffenheden gladgestreken (afb. 11). De rand is verdwenen,
maar aan den voet uitgewerkt tot een gestileerd golvenspel, waarop de zwaan zich
statig voortbeweegt. Want niet meer vliegt de vogel: de vleugels zijn in lageren stand
gebracht, de kop is naar beneden gericht, de pooten verborgen in het water dat hem
draagt. In de houding der nymf heeft Euainetos gemeend slechts in kleine details
eenige wijziging te moeten aanbrengen. Het bovenlijf is verkleind en daarmee
verbeterd, de coiffure is veranderd, waardoor een horizontaal element verkregen
wordt. Ook de beenen liggen horizontaler, waartegen echter weer opweegt de
wijziging en verlevendiging van het nu neerhangende kleed. De armen hebben meer
vrijheid gekregen door den veranderden vleugelstand, waardoor tevens de romp van
de nymf vrijer is geworden; het misschien wat verwarring stichtende deel van het
kleed, dat bij de vorige munt boven den vleugel uitstak, heeft de graveur hier laten
vervallen. - Behalve de reeds genoemde wijzigingen in de compositie heeft Euainetos
nog eenige verbeteringen aangebracht door de plaatsing van een dolfijn in de golven
aan den voet, en door het aanbrengen van zoo een vroolijk in de lucht buitelenden
visch op den achtergrond. Tenslotte zijn kleine gapingen gevuld door
magistraatsnamen.
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- Hoewel het muntbeeld over het geheel genomen lijkt op het vorige, heeft Euainetos
er het een en ander in gewijzigd, hetgeen steeds het beeld ten goede kwam. Thans
eerst heeft hij zijn opgave tot het eind toe volbracht, nu eerst recht heeft hij een beeld
geschapen, vol van harmonie en sierlijkheid, wel het meest poëtische van alle
Grieksche muntbeelden, tooverachtig schoon en van geheimzinnige bekoring.
De nymfekop van de voorzijde is van groot belang omdat hij een direct prototype
vormt van het prachtigste stuk op dit gebied, en indirect van zeer vele munten uit de
geheele Grieksche wereld. Hij is nog in vrij laag relief gesneden, in tegenstelling
met zijn navolgingen, en van eleganten en fijnen stijl. Toch treft ons de verwarde
onverzorgdheid der haren en de nog ietwat bolle vormen van het gelaat. Hoe mooi
en sierlijk Euainetos in Syracuse ook zijn dolfijnen sneed, hier zijn zij tot bijna lompe
gedaanten geworden. Den eenvoudigen cirkelrand heeft de graveur vervangen door
het golfmotief der oude achterzijde, waarbij de kop te weinig op den voorgrond
treedt. - Het geheel geeft ons een vrij goed geslaagd beeld, dat, waar het een eerste
proef op dit gebied betreft, ons weer duidelijk de grootheid van Euainetos doet zien.
De munt vereenigt twee heterogene beelden op haar zijden: het eene met een artistieke
en technische voleinding gesneden, het andere nog in een beginstadium.
Toen in 413 de Atheners van Sicilië waren verdreven en de Syracusanen eigen
kracht hadden leeren kennen, daar zij de machtigste der Grieksche staten hadden
verslagen, vierden zij de roemvolle zege met het slaan van dekadrachmen. Aan wien
anders zouden zij de uitvoering ervan opdragen dan aan hun eigen eminenten graveur
Euainetos? Alleen hij kon aan de hooggespannen verwachtingen voldoen. Dat de
Syracusanen goed hebben gezien bewijzen de stukken zelf, waarvan eens
Winckelmann zeide: ‘Weiter als diese Münzen kann der menschliche Geist nicht
gehen’ (afb. 12).
Op de voorzijde zien wij een kop van Persephone, die na de jaren van ellende en
verwoesting op Sicilië is weergekeerd, zooals zij in de Lente uit den Hades op aarde
verschijnt, welvaart en voorspoed rijkelijk om zich strooiend. Deze mildheid straalt
haar van het vriendelijk en zacht gelaat, dat, omlijst met weelderige maar niet overrijke
lokken, weinigen zich schooner zouden kunnen voorstellen. Prachtig zijn de
korenhalmen in het bewogen en levendige haar verwerkt, dat alleen tot het dragen
daarvan is gesneden: alleen hiermee versierd komt de coiffure tot haar recht. De
vormen van het gelaat der godin zijn zacht, bijna week, geen getuigenis afleggend
van eenigen ouderdom; de eeuwige jeugd straalt uit dezen kop ons tegen, die,
omspeeld door sierlijke, op den achtergrond tredende dolfijnen, wel de bekendste is
van alle koppen op Grieksche munten.
Wat betreft de quadriga heeft Euainetos de fouten hersteld, die in zijn tweede
Syracusaansche stuk schuilden; maar ook ten opzichte van zijn
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eerste werk zijn wijzigingen tot stand gekomen: opvallend is zijn streven naar een
verticaler en levendiger beeld. Waar immers op zijn eerste tetradrachme duidelijk
een horizontale lijn voelbaar was, en reeds bij zijn volgend stuk de paarden zich meer
verhieven, is hier het voortrennen over de baan geworden tot een uitgesproken
steigeren. Deze meer opgaande lijn komt vooral in de twee rechtsche paarden tot
uiting, de andere hebben hun rennende houding bewaard. Moge bij den eersten
aanblik deze uitbeelding inconsequent schijnen, in werkelijkheid berust zij op een
juiste en scherpe waarneming der realiteit. Immers wordt hier de quadriga voorgesteld
op het moment dat zij de meta omzwenkt in de richting van den beschouwer. Om nu
na de wending het span weer op één lijn te krijgen, moet de menner de paarden die
de buitenbocht zullen nemen doen uitloopen. Wij zien dan ook den auriga zich
vooroverbuigen en het verstverwijderde, vrijloopende paard met zijn stok aanvuren,
terwijl hij de vaart van de linker paarden inhoudt, de teugels strak tegen de borst
aangetrokken; bij deze inteugeling steigeren de ontstuimig geworden dieren. De
voorstelling is vol werkelijkheidszin, met een fijn artistiek gevoel uitgebeeld in een
zuiveren en heerlijken Parthenonischen stijl.
Deze delicate nuances in de houdingen der paarden zijn bij Euainetos' volgend
stuk, van Catana, uitgegroeid tot duidelijk waarneembare verschillen (afb. 13). De
paarden heeft hij in bijna onwezenlijke onstuimigheid uitgebeeld; met deze sterk
verticaal voorgestelde dieren contrasteert de te klein gesneden voorovergebogen
menner, die ons een span in vliegende vaart zou doen vermoeden. Aan ons
voorstellingsvermogen wordt minder overgelaten dan bij de vorige munt; immers
staat hier rechts de keerpaal a f g e b e e l d , die zooeven v o e l b a a r werd gemaakt.
Tenslotte komt er een fout voor die ook de tweede Syracusaansche tetradrachme
vertoont (no. 9): de onderlinge afstand van de wagenwielen is te groot. - Hoewel dus
dit beeld inferieur is aan het vorige, moeten wij bewonderen de wijze waarop ieder
onderdeel op zichzelf is behandeld.
's Meesters laatste werk is een klein goudstukje (afb. 14), waarvan het rijke en
minutieus behandelde kopje zich in al zijn flonkering zoo uitstekend aansluit bij den
aard van het muntmetaal. Deze Arethusa vereenigt in zich de rustige vriendelijkheid
en zachtheid van Euainetos' vroegere Syracusaansche stukken, en de weelderigheid
van coiffure die zijn latere munten in zoo sterke mate bezitten. Alles is hier echter
nog fijner en subtieler gegraveerd dan wij tot nu toe ergens hebben gezien.
De achterzijde is volkomen origineel, een prachtig, bijna heraldisch in het vlak
gecomponeerd beeld, dat in vele plaatsen, bijv. in Heraclea (afb. 6), navolging vond.
Dit type, krachtig van behandeling en heroïsch van inhoud, vormt een indrukwekkend
contrast met het kopje van de voorzijde. Door de eenvoudige maar verzorgde
afwerking heeft de graveur dit beeld inder-
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daad op de achterzijde geplaatst: het is als een zware en doffe muziek die een helder,
fijn thema begeleidt.
Euainetos, wiens stijl via Phrygillos op Phidias teruggaat, heeft ons tal van beelden
geschonken, alle kunstwerken van zuiveren en verfijnden Parthenonischen stijl,
beelden die monumenten van schoonheid zullen blijven zoolang de Grieksche
muntkunst eenige waardeering vindt.

Kimon.
De meest vooraanstaande leerling van Euainetos was ongetwijfeld Kimon, de laatste
schakel in de keten van drie meestergraveurs, die van Phidias' genie uitging. Zoowel
wat betreft de dekadrachmen als de goudstukjes zet hij Euainetos' werk voort. Vooral
de laatste munten vormen een onmiddellijk vervolg, want hierin gaan de stukjes van
Euainetos zoo geleidelijk over, dat een grens tusschen beider werk moeilijk is te
trekken.
De eerste dekadrachme van Kimons hand laat ons op de voorzijde Arethusa zien,
omdarteld door de speelsche dolfijnen (afb. 15). Het gelaat der nymf draagt het
stempel der zachte vriendelijkheid, zooals wij reeds van Euainetos kennen, maar het
haar is rijker dan ooit. De geheele voorhoofdsband gaat schuil onder een overvloed
van krullende lokken, die los teruggeworpen zijn op het golvende haar. Aan de
achterzijde van het hoofd is de band vervangen door een grof maar kunstig bewerkt
net, dat de losse krullen speelsch laat ontsnappen. Goed is de toon getroffen, waar
de graveur het rijke maar ook wat trotsche Syracuse personifieerde.
Dit stuk vindt een opvolger in een munt van persoonlijker stijl (afb. 16): immers
voelen wij in den laatsten kop nog een aloverheerschenden invloed van Euainetos;
het beeld was eigenlijk nog door den geest van dezen graveur voortgebracht. In de
volgende dekadrachmen heeft Kimon zich echter los gemaakt van zijn meester; hier
toont hij zijn eigen stijl, eerst deze munten kunnen Kimons ware kwaliteiten leeren.
En dan voelen wij ons teleurgesteld, want een vergelijking met zijn eerste stuk doet
ons de fouten van deze munt zien. Hier ontbreekt de volkomen evenwichtige opzet
dien wij van Euainetos kennen, des te sterker in het oog vallend bij den grooten
rijkdom aan versiersels, overgenomen van het laatste werk zijns meesters. Het gelaat
van de nymf op Kimons dekadrachmen vertoont weer even die hardheid van trekken,
waarvan Euainetos zich juist volkomen had weten los te maken; bovendien is het
oog iets te groot en een weinig verkeerd geplaatst, terwijl de kin te veel teruggetrokken
is. Hierbij doet de aan het pompeuze grenzende rijkheid van het haar te overdadig,
en overheerscht het te veel in het beeld. Dit stuk van Kimon maakt een min of meer
ruwen indruk, die juist sterk contrasteert met de teere fijnheid die hij schijnt te zoeken;
de graveur is hier een dwaalweg opgegaan.
De keerzijde, die beide dekadrachmen siert, is bij het tweede stuk beter
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geslaagd dan de voorkant; want waar deze ons stof bood tot critiek, geeft de quadriga
bijna geen aanleiding tot aanmerkingen. - Kimon beeldt het vierspan uit in het
psychologische moment dat door Euainetos gekozen is: weer zien wij den wagen
om de meta zwenken. Hier echter geeft de graveur geen uitdrukking aan een botsen
van krachten, van het aandrijven en van de behouden snelheid aan den eenen kant,
en aan den anderen kant van de krachtige inteugeling, maar in gelijkmatigen loop
snellen de paarden voort; alleen het verst verwijderde dier wordt tot grooteren spoed
aangezet. Wij zouden ons op grond hiervan kunnen voorstellen, dat het span vlak
vóór de bocht is uitgebeeld, hoewel de omstandigheid dat Euainetos' dekadrachme
tot voorbeeld diende dit niet doet vermoeden. In verband met het voorgaande zijn
de paarden horizontaler gesneden; ja, de stand der pooten en de houding van den
menner geven het beeld zelfs een overheerschend horizontale lijn, die uitstekend de
snelheid van het rennende span tot uitdrukking brengt. De houding der koppen is in
hoofdzaak dezelfde als welke Euainetos zich eigen maakte; trouwens zijn alle
uitbeeldingen van quadriga's in den Bloeitijd onderling verwant. De Nike verschilt
niet veel van die van Euainetos' dekadrachme: ook hier voelen wij de godin iets te
groot aan, te weinig zwevend. - Met dat al heeft Kimon ons een beeld geschonken,
dat uitmuntend getuigt van zijn meesterschap; de behandeling, het hooge relief en
de zorgvuldige afwerking gunnen ons een blik op zijn groote vaardigheid; de
onverbeterbare compositie en het sterke, alles doortrekkende rythme doen ons zijn
artistieke begaafdheden kennen.
Kimons streven was gericht op het teere en fijne. Dit heeft hij tot uiting gebracht
in een stuk, dat een fijn gesneden en met zorg afgewerkte navolging laat zien van
den Camarina-kop, waarmee Euainetos het schuin van voren uitbeelden van koppen
in de muntkunst introduceerde (afb. 17). Inderdaad vinden wij hierin een imitatie,
niets origineels: de stand van den kop, de eerste indruk van het haar en de plaatsing
der dolfijnen zijn dezelfde als op de munt van Camarina (afb. 11); alleen den rand
van golfmotieven heeft Kimon achterwege gelaten. Deze wijziging beteekent een
verbetering, want waar bij Euainetos de kop verdrongen werd door den rand, is hij
hier op den voorgrond geplaatst, zich uit het platte vlak geleidelijk verheffend in het
hooge relief. Het gelaat van de nymf mist de bolheid van Euainetos' stuk, toont ook
niet die onverzorgde coiffure; alle slordigheid is hier verdwenen, volkomen verzorgd
staat de kop daar voor ons. Niettemin gaat van deze munt geen volle bekoring uit,
hetgeen veroorzaakt wordt door de geringe zachtheid en soepelheid van behandeling;
ook de nog onsierlijk gesneden dolfijnen (door de belichting zijn zij op de reproductie
niet duidelijk) doen zien, dat Kimon hiermee zijn taak nog niet heeft volbracht.
In de achterzijde van deze munt heeft de graveur het door Euainetos zoo prachtig
gekozen psychologisch moment geheel losgelaten; hier wordt
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niet meer de zwenking om de meta uitgebeeld, maar de ren over de rechte baan.
Immers zien wij den menner met beide handen de teugels houden, zonder de rechts
loopende paarden aan te vuren. Wel heeft het verstverwijderde paard blijkens de
houding van den kop een grootere snelheid dan de anderen, die ontstuimig steigeren,
maar een beteekenis schijnt dit niet te hebben. - Het geheele beeld toont weer het
streven naar levendigheid, dat bij alle graveurs opgemerkt kan worden. De pooten
der paarden zijn in bewogen rythme gesneden, de koppen hebben een sterk
differentieerenden stand, waarbij die van het derde paard van rechts het meest opvalt;
die houding vonden wij echter reeds op Euainetos' Cataansche tetradrachme. De
verhouding van menner tot paarden heeft de graveur onjuist gekozen, geleid door de
neiging de leegblijvende ruimte te vullen. Nike schrijdt nu door de lucht, de niet
meer noodzakelijke vleugels zijn korter geworden. Deze houding is wel origineel,
maar zij voldoet niet, want de indruk wordt gewekt dat de godin over de koppen der
paarden loopt, niet uit den hemel neerdaalt. Bovendien blijkt hierdoor de compositie
mislukt: de gapingen aan weerszijden van de figuur contrasteeren wel zeer sterk met
de drukke levendigheid der paarden. - Het geheele beeld dat in lager relief gesneden
is dan dat der vorige munten, is in opzet niet geslaagd; in behandeling echter blinkt
het uit.
In Kimons werk hebben wij een evolutie kunnen constateeren, die gericht is op
weelderige teerheid. Het vorige stuk liet zien hoe dicht hij tot zijn doel genaderd
was, de volgende munt zal ons de verwezenlijking van zijn ideaal brengen in een
heerlijk kunstwerk, dat Regling noemt: ‘das schönste Münzdenkmal der Welt’ (afb.
18). Deze tetradrachme, die langer dan een eeuw haar invloed heeft doen gelden in
den Griekschen cultuursfeer, is een der meest verheven kunstwerken die de munten
ons kunnen bieden.
De kop is weer die van de bronnymf Arethusa. Een welgevormd gelaat heeft zij,
omlijst door een aureool van los in den wind bewogen haren. Haar bekoorlijk gezicht,
met de zachte droomerige oogen, straalt van vriendelijkheid, van fijnen geest en
frissche jeugd. Dartel stoeien de speelsche dolfijnen om haar heen, met het hoofd
der nymf een harmonische symfonie vormend van levendigheid en rust. Heerlijk is
de kop, weelderig het haar; nochtans treedt alleen het eenvoudige gelaat op den
voorgrond. Inderdaad heeft Kimon in dit kostelijk kunstjuweel het ideaal van teere
en rijke schoonheid bereikt. De hardheid en scherpte die den vorigen kop ontsierden
hebben plaats gemaakt voor subtiele zachtheid; de dolfijnen - nu drie in getal - zijn
kunstig en met hoog artistiek gevoel ter weerszijden van den kop aangebracht,
tusschen de lokken der bronnymf vroolijk spelend. - Om zijn ideaal zoo dicht mogelijk
te kunnen benaderen heeft Kimon de op de vorige munt nog storende inscriptie op
de achterzijde gebracht: nu had de graveur het geheele veld van den voorkant tot zijn
beschikking, thans was hij niet meer aan voorschriften
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gebonden; men ziet wat onder die omstandigheden kunstenaars van het gehalte van
Kimon vermochten te bereiken.
Ook de achterzijde laat tal van verbeteringen zien; opvallend zijn de nu weer juiste
verhouding van menner tot paarden, en de vliegende stand der Nike. Ook treft ons
de veel verticalere en levendigere houding der paarden, die hier alle hoog opsteigeren;
de stand der koppen is gewijzigd en voor het eerst wendt ook het voorste paard den
kop. Aan den menner heeft Kimon hier meer actie gegeven: gespannen buigt hij zich
voorover, met de rechterhand de verstverwijderde paarden tegelijk den vrijen loop
latend en aanvurend. Het geheele beeld geeft in een sterk en onregelmatig rythme
uiting aan een blijde levendigheid. - De behandeling is uniek, want deze voorstelling,
tot uitbeelding waarvan tot dusver een hoog relief gewenscht was, blijkt te zijn
gesneden in een voor Grieksche munten ongewoon laag relief. De subtiele ijlheid en
luchtigheid der Nike heeft Kimon weten te bereiken door haar nog meer te vervlakken,
zoozeer zelfs, dat, wanneer ik langs het oppervlak van het voor mij liggende afgietsel
kijk, nauwelijks het relief te zien is. Dat ondanks deze vlakheid de beelden toch
helder en duidelijk voor ons staan, bewijst wel de buitengewone subtiliteit der gravure.
Waarlijk is deze bijzonder delicaat, want zelfs de gezwollen aders op de buiken der
paarden zijn haarfijn aangegeven; het aantal teugels kunnen wij tellen, en wij kunnen
zien welke paarden de menner met de rechter- en welke hij met de linkerhand bestuurt;
zelfs den stand van zijn vingers kunnen wij nagaan. - Deze achterzijde blinkt in
behandeling uit boven al die prachtige Syracusaansche stukken; als uitbeelding der
realiteit moge zij bij enkele andere munten achterstaan, de compositie is wederom
onovertrefbaar. Toch vervult de achterkant slechts een secondaire functie, want door
het lage relief hier heeft Kimon een sterken nadruk gelegd op den Arethusakop.
Met deze tetradrachme heeft de graveur ons een kunstwerk gegeven, dat steeds in
wijderen kring dan dien der numismaten waardeering zal vinden. Hierin culmineert
waarlijk 's meesters groot kunstenaarschap, zijn verfijnde artisticiteit, zijn enorme
technische vaardigheid.

Eukleidas.
De vijfde graveur van beteekenis is Eukleidas, evenals Kimon een leerling van
Euainetos. Getuigenis van deze omstandigheid legt een munt af (afb. 19), waarvan
de kop op de voorzijde een volkomen gelijkenis vertoont met dien welken wij van
den ‘Grootmeester der Muntkunst’ gezien hebben (afb. 8). Deze Arethusa mist echter
dat ondefinieerbare ‘goddelijke’ element waaraan de andere munt juist haar groote
bekoring ontleent.
Het hoofdwerk van Eukleidas is een tetradrachme, die op de voorzijde een
Athenakop te zien geeft (afb. 20). - Starend ziet de godin voor zich uit, wellicht
denkend aan haar tallooze overwinningen; aangenaam zijn haar gedachten
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zeker, want een glimlach speelt haar om den mond. Het gelaat is vriendelijk, omgeven
door weelderig, speelsch golvend haar. Een prachtig bewerkte, rijk met vederbossen
versierde helm dekt haar hoofd. Het geheel is, zooals immer, omgeven door de dartel
zwemmende speelgenooten der Syracusaansche zeevaarders. - Wellicht wekt het
beeld bij den eersten aanblik den indruk van overdadige weelderigheid; bij eenige
beschouwing echter komt het voornaamste, het gelaat der nymf met de onmiddellijk
daaraan grenzende deelen, meer naar voren: de rijke versiersels zijn vervlakt en op
den achtergrond gedrongen. Dit alleen toont reeds dat Eukleidas een meester was in
zijn vak. - Toch levert het beeld stof tot critiek, want de graveur is er niet in geslaagd
het gelaat van de nymf in het centrum van de munt, en daarmee van de aandacht, te
plaatsen; ook gelukte het hem niet alle figuren tot een onverbrekelijk geheel te
vereenigen.
De kunstenaar heeft in de quadriga groote levendigheid willen brengen; daartoe
nam hij de door Kimon toegepaste maar door Euainetos ontworpen, in richting sterk
differentieerende houding der koppen over, terwijl hij ook de lichamen der paarden
een eenigszins steigerenden stand liet aannemen. Bezien wij het resultaat, dan treft
ons het sterke contrast tusschen de te groote eentonigheid der achterpooten en de
bijna onnatuurlijke bewogenheid van de koppen, die een weinig te groot gesneden
zijn. Hoewel de behandeling niet zoo zorgvuldig is als bij de Kimonische munten,
gaat van deze achterzijde toch een zekere bekoring uit, die niet in de laatste plaats
gevolg is van de uitstekende compositie.
Dit stuk, het chef d' oeuvre van Eukleidas, toont ons dat de graveur een meester
was, maar het brengt hem niet tot die hoogte, welke Euainetos en Kimon hebben
bereikt; het werk is prachtig, doch feilloos is het niet. Desondanks heeft het onder
de Grieksche graveurs roem verworven, niet zooveel als Kimons heerlijk
Arethusakopje, maar toch vinden wij in vele steden en gewesten imitaties van deze
Athena terug.
Wanneer wij ons afvragen, na hetgeen wij in het vorige hebben gezien, waardoor
van de Grieksche munten zulk een bijzondere bekoring uitgaat, stellen wij ons voor
een moeilijk oplosbaar probleem. - Perrot meende, dat het bijna steeds bolle of holle
oppervlak der munten als de oorzaak daarvan gezien moet worden, maar hiermee
geeft hij m.i. slechts één element aan, dat alleen in verbinding met andere tot die
schoone resultaten kan leiden. Wij mogen hier grootere waarde hechten aan den aard
van het relief, dat bij de Grieken steeds haut-relief was, terwijl wij slechts bas-relief
op onze munten kennen. De Grieken waren hierdoor in staat sommige figuren van
hun muntbeelden meer naar voren te brengen, andere op den achtergrond te houden:
de Grieksche muntbeelden zijn geconcentreerd; op onze munten daarentegen staan
alle figuren op eenzelfde plan, verspreid over het
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veld: zij zijn gedivergeerd. - Dit is een groot verschil tusschen onze muntbeelden en
de Grieksche, echter niet het eenige: zeer opvallend is de groote bewegingsvrijheid
en losheid van stijl; ook dragen de onafgewerkte randen en de bij ieder exemplaar
verschillende plaatsing der stempels het hunne ertoe bij om van de Grieksche munten
de bekoring te vergrooten, die ons, andere munten gewend, wonderlijk aandoet.
Het zij mij vergund tot besluit nog iets te zeggen over de afbeeldingen. Deze zijn
gemaakt naar munten die zich in de elders genoemde verzamelingen bevinden. Voor
de toezending van afgietsels breng ik dank aan den heer A.O. van Kerkwijk, Directeur
van het Kon. Penningkabinet te 's Gravenhage, baron A. Pennisi di Floristella te
Acireale, prof. dr. K. Regling te Berlijn, en mr. E.S.G. Robinson van het Britsch
Museum. - Verscheidene munten zijn vergroot afgebeeld met het doel de fijnheid
van gravure te toonen; ook vindt een vergrooting doorgaans meer waardeering dan
een reproductie op ware grootte, al wordt het werk der graveurs, voor kleine munten
bestemd, hierdoor geweld aangedaan. Ter betere waardeering is telkens de grootste
middellijn van het origineel in millimeters aangegeven.1)

1) Hen, die meer aangaande antieke munten wenschen te lezen, kan ik naar de volgende werken
verwijzen: K. R e g l i n g , Die antike Münze als Kunstwerk (Berlijn 1924), dat een
uitstekenden tekst bevat naast veel goede afbeeldingen. - G.F. H i l l , Select Greek Coins
(Parijs en Brussel 1927; Fransche uitgave: l'Art dans les Monnaies Grecques), een vrij kostbaar
werk, geeft 64 zorgvuldig uitgevoerde platen met viervoudige vergrootingen. - Voor een
overzicht der klassieke numismatiek bestaat een klein maar veelomvattend artikel van K.
R e g l i n g , in: Gercke und Norden, Einleiting in die Altertumswissenschaft (Bd. II, Heft
2). - Aangenamer te lezen is een zeer recent handboek van C. S e l t m a n : Greek Coins
(Londen 1933), met 64 goede platen. - Een onderhoudend en goed overzicht geven: E.
B a b e l o n : Les Monnaies Grecques (Coll. Payot, Parijs 1921), en: A. v. S a l l e t -K.
R e g l i n g : Die antiken Münzen (Handbücher der Staatlichen Museen 6, Berlijn 3e ed.
1929)
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1. GEVELVELD UIT DE TOMBA DELLE ISCRIZIONI TE CORNETO-TARQUINIA

Etrurische schilderkunst
Tomba degli Auguri - Tomba dell'Orco - Tomba François
door L.J. Elferink
GAF de Tomba dei Tori een zuiver grieksche voorstelling weer, de wat later,
omstreeks 520-510, te dateeren Tomba degli Auguri herbergt schilderingen met
geheel etrurischen inhoud. Op afb. 2 zijn de belangrijkste scènes weergegeven. In
het midden vatten twee worstelaars, een jongere en een oudere met een baard, elkaar
aan met den greep die het gevecht zal inleiden. De kampprijs zijn de metalen ketels,
die tusschen hen schijnen te staan door gebrek aan perspectief, maar die men zich
op den achtergrond moet denken. Links van deze groep staat de scheidsrechter, de
figuur in chiton en mantel met den kromstaf, dien men, wegens dit attribuut en wegens
de vogels, bij de ontdekking van het graf in 1878 voor een augur aanzag en die zoo
het graf zijn naam heeft gegeven. Links daarvan wenkt een figuur in bruinen mantel
naar een slaaf, die met een klapstoeltje op zijn schouders komt aanloopen. Tusschen
hen zit gehurkt in zwarten mantel met kap een slaafje, als slapend. Is de wenkende
man met zijn elegante schoenen een voornaam Etruriër, die als toeschouwer naar de
spelen komt, of is het de grafheer die de spelen heeft ingericht? Zoowel boven hem
als boven de figuur met den kromstaf staat een inscriptie luidend: t e v e r a t h , dat
toch waarschijnlijk wel zooveel als ‘scheidsrechter’ beteekent.
Heel merkwaardig is de scène rechts van de worstelaars. Een man houdt aan een
lange lijn een hond die met razende bloeddorstigheid een man die een zak over het
hoofd draagt in den dij bijt. De eerste figuur draagt een masker met baard en heeft
een puntmuts op, terwijl zijn lichaam bedekt is door een nauwsluitend gevlekt
kleedingstuk dat armen en beenen vrij laat. Zijn tegenstander is onbekleed op den
zak om het hoofd en een lendendoek na. Hij is verward in de lange lijn waaraan de
hond vastzit en bloedt al uit verscheidene wonden. Zijn eenig wapen is de knots die
hij in de rechterhand houdt. Op het daaronder gereproduceerde deel van het fries,
dat helaas sterk door den tijd geleden heeft, schijnen deze twee personen nog eens
op te treden: geheel rechts vluchtend en met ontstelde gebaren de gemaskerde figuur,
die blijkbaar enkele van zijn kleedingstukken in den strijd heeft moeten laten, en
geheel links zijn vervolger in het archaische schema van den
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knielenden loop, die nu geheel onbekleed verschijnt. Tusschen hen in zijn nog juist
twee vuistvechters te onderscheiden die begeleid door fluitspel slag leveren.
De compositie is in verschillende opzichten opmerkenswaard. Men bespeurt een
neiging decoratieve principes boven een logischen opbouw te doen domineeren. De
twee loopende figuren, vervolger en vluchtende, dienen tot omlijsting van het
vuistgevecht. Daarbij worden de figuren zooveel mogelijk los van elkaar gehouden.
Elke figuur wordt geheel apart opgezet en uitgewerkt. De scheiding tusschen de
figuren wordt soms zelfs geaccentueerd door struikgewas. Het is deze eigenschap
der etrurische kunst die haar het horatiaansche
infelix operis summa, quia totum ponere nescit
op den hals heeft gehaald. Dat geldt niet alleen voor de schilderkunst maar ook voor
hun beste plastiek. Van de bekende Apollogroep uit Veji kunnen alle reconstructies
slechts een onsamenhangend geheel, geen gesloten groep maken.
Een ander merkwaardig ding is, dat als de voorstelling goed geïnterpreteerd is, en
als werkelijk de twee figuren in de scène met den hond en in de vervolgingsscène
identiek zijn, we hier een voorbeeld van den door Wickhoff zoo genoemden
‘continueerenden’ stijl voor ons hebben. Verschillende scènes die niet gelijktijdig
zich kunnen afspelen worden in één ruimte weergegeven. Aan de klassieke kunst
van de oudheid is deze wijze van voorstellen eigenlijk geheel vreemd.
Laat-romeinsche sarcophagen vertoonen het en vroeg-christelijke monumenten als
de Weensche Genesis. Het handhaaft zich dan tot in de zestiende eeuw: Michel
Angelo zal het nog toepassen in de Sixtijnsche kapel als hij God tweemaal in een
zelfde voorstelling doet verschijnen, maar voor antieke schilderkunst is het procédé
onbekend. Slechts door litteraire gegevens, door wat Philostratus bericht over
schilderingen uit de IIIe eeuw na Christus, kennen wij het voor de laat-antieke
schilderkunst.
Geeft de stijl typisch etrurische kenmerken te zien, de inhoud doet het niet minder.
Waarschijnlijk is wat hier afgebeeld is een voorlooper van de latere romeinsche
gladiatorenspelen. Slechts is hier het funeraire karakter der spelen nog bewaard
gebleven dat later in Rome verloren ging. Wel herinnerden tallooze gebruiken in het
latere circus aan de heilige afkomst der spelen, aan hun religieuzen zin, zoo bij de
wagenrennen de eieren en dolfijnen die bij de metae waren opgesteld, maar de
geestelijke traditie was verloren. In Etrurië wordt die beteekenis nog sterk gevoeld,
ofschoon het altijd moeilijk blijft den juisten zin te ontdekken. Men gaf de spelen
ter eere van den doode: zoo kennen wij het ook uit griekschen kring: de lijkspelen
ter eere van Patroklos. Bij voorkeur liet men deze zoo bloedig mogelijk zijn, als een
zoenoffer aan
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de machten van den dood. Etrurische wreedheid wist daarin alles overtreffends te
bereiken. Op de schilderingen in het Françoisgraf worden moordpartijen met een
liefde weergegeven die de haren te berge doet rijzen (afb. 5). Een sterke neiging tot
wreedheid is trouwens ook uit hun geschiedenis bekend. Van hun koning Mezentius
verhaalde men dat hij na een slag de overlevende vijanden paarsgewijze aan lijken
vastbond en ze zoo hun einde liet vinden. Wreedheid en hartstochtelijkheid spreekt
ook uit het bij Livius overgeleverde verhaal hoe eens in een slag zich de etrurische
priesters gewapend met toortsen en met levende slangen op de romeinsche soldaten
wierpen.
Interessant is nog op te merken dat naar alle waarschijnlijkheid in dit graf de kiem
bewaard is van wat later een van de cultureel belangrijkste woorden zou worden, nl.
het woord p e r s o o n . Persona is masker in het latijn. Van de terminologie van het
tooneel uit heeft het later langzamerhand de moderne beteekenis gekregen. We zien
hier echter de oorsprong voor ons: de man met de puntmuts op (afb. 8) draagt boven
zich de inscriptie p h e r s u , en hetzelfde woord staat nogeens bij de vluchtende figuur:
en het is immers juist een gemaskerde figuur waar het bij staat, terwijl men reeds
voor het latijnsche woord vreemde oorsprong kon vermoeden daar het in het
indogermaansche bestand van de taal niet thuishoort. Het zijn toevallen als deze
waarop men is aangewezen bij het ontcijferen van de resten van het etrurisch!
Nog heden is het gewoonte bij het Vaticaan dat de kamerlengus als de paus gestorven
is met een zilveren hamer driemaal klopt op het voorhoofd om het ingetreden zijn
van den dood te constateeren. Het schijnt niet mogelijk te zijn de geschiedenis van
dit gebruik exact tot op den oorsprong na te gaan. Wij weten echter dat tot op heden
in het toscaansche volksgeloof allerlei voortleeft, godengestalten en religieuze
gebruiken, dat zijn oorsprong vindt in den bloeitijd van het oude Etrurië. De
archaeoloog Weege heeft verschillende voorbeelden daarvan verzameld. Nog heden
richt zich de boer om zegen over den wijnoogst af te smeeken tot den ouden
etrurischen god Fufluns, een aequivalent van Dionysos:
Faflon, Faflon, Faflon! A vuoi mi raccomando!
Chè l'uva nella mia vigna e multa scarsa,
A vuoi mi raccomando, che mi fate
Avere buona vendemmia.
Faflon, Faflon, Faflon! A vuoi mi raccomando!
Che il vino nella mia cantina me lo fate venire fondante
E molto buono,
Faflon, Faflon, Faflon!
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2-4. WANDSCHILDERINGEN IN DE TOMBA DEGLI AUGURI, CORNETO-TARQUINIA

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

LIV

AFB. 5. WANDSCHILDERING UIT DE TOMBA FRANçOIS TE VULCI. OFFERING VAN TROJAANSCHE
GEVANGENEN

AFB. 6. WANDSCHILDERING UIT DE TOMBA DELL' ORCO IN CORNETO-TARQUINIA. HADES EN PERSEPHONE
(FLORENCE. ARCHEOL. MUSEUM)
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In een toscaansche legende komt de hamer voor als werktuig van den dood. Een oude
heks had Floria, de vrouw van een boer, gedood en uit den weg geruimd, en had zelf
haar gedaante aangenomen en zich in haar plaats gesteld. Des nachts verschijnt de
echte Floria in den droom aan haar man en doet hem alles weten wat is voorgevallen.
Dan brengt de boer de heks om met een hamer.
Het kan welhaast niet anders of er moet zoowel in deze legende als in het pauselijk
doodsceremonieel een herinnering aan de oude etrurische doodsdemonen zijn
overgebleven. In de schilderingen met voorstellingen uit de onderwereld verschijnen
voortdurend deze angstaanjagende gestalten met een groote hamer over den schouder,
een enkele maal zelfs, op het relief van een aschurn (afb. 7), met bovendien nog een
klein hamertje waarmee de doode aan het hoofd wordt getikt. Ook op de schilderingen
van de omstreeks 300 v.Chr. te dateeren Tomba François verschijnt bij de offering
van de Trojaansche gevangenen een Charu met hamer (afb. 5).

AFB. 7. RELIEF VAN EEN ASCHURN UIT DE TOMBA INGHIRAMI TE VOLTERRA (FLORENCE. ARCHEAL.
MUSEUM)

Hoe menigvuldig zijn de draden die het weefsel der geschiedenis samenhouden,
hoe verweven is toch ook al het schijnbaar veraf liggende. Is er grooter tegenstelling
denkbaar als tusschen den Doryphoros van Polycletus, het schoone lichaam zonder
meer in volmaakte beheersching uitgevoerd, en den Petrus van Moissac één en al
ootmoed en askese in transcendentie van vormen? Of om de polariteit geografisch
en historisch nader in te perken, tusschen den prachtigen grooten terracottakop van
den superben Romein die nu in Boston bewaard wordt en een kop als die van den
heiligen Ambrosius, den IVen eeuwschen bisschop van Milaan, in de kapel van St.
Victor te Milaan? Toch zijn reeds in denzelfden tijd dat in Griekenland de Doryphoros
geschapen wordt in Etrurië de krachten werkzaam die later, gebonden aan het
Christendom, in Toscane weer zullen verschijnen. Het is als bestond er
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een mysterieuze samenhang tusschen het Etrurië van de IVe en Ve eeuw voor Christus
en datgene wat dezelfde landstreek Toscane veel later aan romaansch en gotisch en
in de Renaissance zal voortbrengen. Hoe sterk en hoe lang ook een continuïteit
verbroken was, toch komt men in de verzoeking bij den domkoepel over Santa
Reparata te Florence te denken aan etrurischen gewelfbouw, bij een Della Robbia
aan hun terracottaplastiek, in het bijzonder aan de figuren uit Veji, bij de bronskunst
van een Verrocchio of Donatello aan zoo tallooze etrurische bronzen, jazelfs wordt
men herinnerd bij de bronzen deuren van het florentijnsche baptisterium aan de
bronzen deuren die de romeinsche veldheer Camillus, toen hij Veji veroverd had,
uit de buit voor zich behield, en die dus, naar Weege vermoed heeft, wel evenzeer
met reliefs getooid moeten geweest zijn. En kunnen wij dienzelfden samenhang ook
niet bij de schilderkunst constateeren? Wij weten dat evenals hun graven ook de
huizen en paleizen der Etruriërs rijkelijk met wandschilderingen versierd waren, en
het is diezelfde voorliefde die ons treft in de dom in Siena, in het paleis der Medici
in Florence, in San Gimignano en elders.
Maar van welken aard is die samenhang? Er is zeker ook een uiterlijke: inderdaad
kende men in het trecento en quattrocento wel enkele voortbrengselen der etrurische
kunst. Een enkel der in de vorige eeuw ontdekte graven schijnt toch ook vroeger wel
eens een tijd lang bekend geweest te zijn om dan weer vergeten te worden. Zoo moet
ook Michel Angelo wel eens deze graven bezocht hebben en zelfs studies gemaakt
hebben naar hun schilderingen. Zoo stelt immers een van zijn teekeningen een man
met baard voor die als hoofdbedekking een wolfskop draagt: de gelijkenis met de
Hadeskop uit de Tomba dell'Orco in Corneto is te treffend om toevallig te zijn.
Er bestaat echter ook een innerlijke samenhang, die daarmee niet geraakt wordt.
Moeten wij tot verklaring daarvan werkelijk gelooven wat een Hausenstein daarover
zegt? ‘Die entscheidenden Bedingungen der Produktivität liegen im Boden. Von der
Frage, wer man sei und woher, verschiebt sich die Entscheidung auf die andere Frage,
wo man sei und wo man verweile, wo man stehe und wo man einwachse.’ Zulk een
Lamarckisme in de kunst kunnen wij toch bezwaarlijk als alleen geldig aanvaarden.
Zoeken wij een verklaring liever daarnevens in de samenstelling der bevolking, in
hun ras en in hun erfelijke constitutie, die weliswaar voor het oog, door het
binnenstroomen van nieuwe bevolkingselementen geheel veranderd kan schijnen,
maar die na eeuwen, door selectieve processen, die bepaalde elementen steeds weer
uitstooten, in onveranderden vorm weer kan optreden.
De Tomba dell'Orco, het ‘graf der onderwereld’, zoo genoemd naar de voorstellingen
uit de onderwereld die haar wanden bedekken, is gebouwd in
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den tijd dat de Etrurische macht begon te tanen, en weinig ‘documents humains’
leggen in zoo sterke mate getuigenis af van het nationale gebeuren van een volk als
de schilderingen in dit graf. Het is alsof de artistieke scheppingskracht van dit volk,
als het zijn politiek houvast verloren heeft, zich zelf verteert in een martelende
zelfkwelling. Als nog Etrurië's vloten het westelijk bekken van de Middellandsche
zee beheerschen, als er welvaart is en hun stedenbond nog machtig is, dan beelden
zij nog feesten af in hun graven, dan is het hiernamaals waarin zich die feesten
afspelen vervuld van een sfeer van fluitspel en van de lichte gratie van den dans. Wat
is er onbezorgder denkbaar dan de dansende figuren uit de Tomba del Triclinio (afb.
10), wat muzikaler, wat gracieuzer? Maar als dan hun macht geknot wordt en hun
gebied afbrokkelt, ja welhaast geheel zal zijn opgegaan in het Romeinsche imperium,
dan verschijnen gruwzame gestalten en sombere voorstellingen tusschen hun feesten
en drinkgelagen. Een orientaalsche, gloeiende harstocht leeft in beide, in hun dans,
die exuberanter, extatischer is dan waar ook en zelfs de bacchische dansen der Grieken
overtreft, en in die wreede wellust van de smart die hen demonen doet scheppen die
nergens in de antieke wereld hun weerga vinden en slechts met de duivelsgestalten
der Middeleeuwen te vergelijken zijn, en voorstellingen van een verschrikking als
slechts het Campo Santo van Pisa ze weer zal bieden.
Het zijn de heerschers over de onderwereld, Hades en Persephone, die eerst onze
aandacht vragen in de Tomba dell'Orco (afb. 6). Voor hen staat de driekoppige Geryon
die juist een opdracht van zijn heer en meester schijnt te ontvangen. Tot zoover kan
de voorstelling nog grieksch zijn. Ook de namen bij de figuren zijn grieksch in
etrurische vervorming. Slechts de wolfskop die Hades voert, en die zoo Griekenland
niet kent, duidt hier op een demonischer karakter van de hoofdpersoon dan deze in
de grieksche voorstellingswereld pleegt te hebben. Maar veel sterker heeft dat eigen
etrurisch karakter de doodsdemon, die hier in afb. 9 afgebeeld is. De gekromde
haviksneus, de haargroei daarboven, het loensche oog, het roodachtige slangenhaar,
de paardenooren, dat alles maakt dezen gevleugelden demon met den hamer tot een
figuur die men niet licht elders in de antieke wereld zal aantreffen, al kan men ook
niet zoover gaan met het trekken van paralellen met middeleeuwsche gestalten als
Weege dat doet, als hij het blauwachtig ovaal boven den kop houdt voor een soort
nimbus, terwijl het veel eer is op te vatten als de contour van den rechtervleugel. En
met die incongruïteit, die men zoo vaak bij etrurische voorstellingen kan opmerken,
treden naast deze verschrikking scènes van geheel anderen aard op: een echtpaar op
een kline, een kinderkopje ervoor en erachter, en verderop weer een dergelijk paar
waartoe de vrouwenkop behoort, die in afb. 11 is weergegeven. Als geen andere kan
deze kop in het licht stellen wat etrurische artisticiteit vermocht en men weet niet
wat meer te roemen, de fijnheid van expressie
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of de gedurfdheid waarmee dit profiel is gezet tegen een achtergrond van donkere
wolken.
De Tomba François, het mausoleum van de familie Saties, gesticht vlak voor Veji
in 280 zijn onafhankelijkheid aan Rome moest afstaan, doet zijn stichter Vel Saties,
naar alle waarschijnlijkheid tot Etrurië's priesterlijke magnaten, de ‘lucumonen’
behoorend, kennen als een man die in grieksche zoowel als in italische mythologie
goed thuis was. De hier afgebeelde scène (afb. 5) stelt het offer der Trojanen door
Achilles ter eere van den gedooden Patroklos voor. In het midden Achilles zelf, die
een der gevangen Trojanen na het haaroffer eigenhandig om het leven brengt door
hem het zwaard in den strot te stooten. Twee doodsdemonen, links Vanth, de goede
gevleugelde godin, en rechts de verschrikkelijke Charun met zijn hamer, omlijsten
dit centrale feit en zien elkaar aan. Links van Vanth verschijnt de schim van Patroklos,
ook door het bijschrift als zoodanig gekenmerkt: h i n t h i a l p a t r u c l e s , en uiterst
links ziet Agamemnon toe, de aanvoerder der Grieken. Rechts van den hamergod
staan nog twee grieksche helden in hun wapenrok, Aias Telamonios en Aias Oïliades,
beiden met een gevangen Trojaan, waarvan de meest rechtsche op onze foto niet
zichtbaar is.
Agamemnon, de meest linksche figuur, draagt een witten mantel met bruinen
zoom, de plooien zijn rood aangezet. Parallel aan den bruinen zoom loopt de eveneens
bruine lans met helblauwe punt. Het gezicht is donker gehouden, roodbruine huid
en donkerrood haar. De gestalte van Patroklos, rechts van hem, is in lichtrood
geschilderd; zijn gewaad is lichtblauw met breeden rooden zoom. Hij zoowel als
Vanth en Charun zijn als onzichtbaar de scène bijwonend gedacht. Om de borst
draagt hij een witte band, die twee roodgerande draagbanden over de schouders
houden: de witte band schijnt het teeken van een gewelddadigen dood te zijn. De
even terzijde geneigde kop, in stille treurnis, is omlijst door purperroode lokken. Aan
zijn voeten staat een schild, dat tevens als caesuur in de compositie dienst doet, en
dat waarschijnlijk een gorgokop droeg. Zeer kleurrijk is ook de gestalte van Vanth.
Het groote middenvlak van haar vleugels is wit, daar doorheen gaan blauwe streken.
Wel niet zonder beteekenis zal het op te vatten zijn dat Vanth de ten doode gewijden,
Patroklos en den geofferden Trojaan, wiens oogen reeds gebroken zijn, als onder de
bescherming van haar vleugels houdt. Het Achthonische karakter van de godin Vanth
is verder door geen attributen gekenmerkt. Het lichtblonde met de blanke huid
harmonieerende haar is niet als bij de Persephone van de Tomba dell'Orco met slangen
doorwonden. Haar gewaad is donkergeel met donkerrooden zoom.
Achilles draagt een goudgeel pantser met scheenplaten van een zelfde kleur: onder
het pantser wordt een lichtblauw hemd zichtbaar. De kop werkt weinig edel, zooals
vooral een detailfoto leert, de zwarte lokken vallen
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AFB. 8. DÉTAIL VAN WANDSCHILDERING IN TOMBA DEGLI AUGURI, CORNETO-TARQUINIA. VLUCHTENDE
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AFB. 9. DÉTAIL VAN WANDSCHILDERING IN TOMBA DELL' ORCO, CORNETO-TARQUINIA. DOODSDEMON
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AFB. 11. DÉTAIL VAN WANDSCHILDERING IN TOMBA DELL' ORCO, CORNETO-TARQUINIA. VROUWENKOP
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over een breeden, lagen schedel. In tegenstelling daarmee is de kop van den door
hem gedooden Trojaan zeer zorgvuldig behandeld: de gebroken oogen, het matte in
houding en uitdrukking zijn treffend weergegeven.
De huid van den onverbiddelijken Charun is blauw, het blauw van een aasvlieg,
zooals de oude litteratuur het voor dergelijke figuren placht aan te geven. Op het
hoofd draagt hij een wit met bruine pilos; het gewaad is roodbruin met lichtbruine
en witte motieven, en rijk geschaduwd.
De figuur rechts daarvan, Aias Telamonios, is in volle wapenrusting, behalve het
schild. Zijn helm is goudgeel met zwarte contour. De helmbosch die boven het kader
uitkomt bestaat uit witte en blauwe pluimen. Hij draagt een witte linnen wapenrok,
zooals die naast de metalen pantsering ook uit Homerus bekend is. De weergave van
kop en lichaam is niet zeer gelukkig te noemen. Ook in dit geval is de Trojaansche
pendant veel beter geslaagd: het gebogen hoofd, de neergeslagen blik geven een
indruk van verslagenheid, die op treffende wijze in harmonie is met de geheele
houding van deze met op den rug gebonden handen en doorgesneden beenpezen zijn
lot afwachtende gestalte.
De daarop volgende Aias Oïliades is de eenige figuur, die zich van de zich in het
midden afspelende scène afwendt naar den hem volgenden Trojaan toe. Hij is op
dergelijke wijze uitgerust als de andere Aias, slechts wat eenvoudiger.
Interessant is het ook nog een oogenblik de aandacht te richten op den decoratieven
bovenrand, van boven naar beneden bestaande uit een schubbenfries, een eierlijst en
een perspectivisch geteekende maeander. Een dergelijke decoratie, soms zelfs in
juist dezelfde volgorde, komt ook voor op onderitalische vazen uit het laatst van de
IVe eeuw, wat de dateering van de Tomba François omstreeks 300 nog versterkt.
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Herinnering
door Roel Houwink
Vader, wij hebben nooit gesproken
over het leven met elkaar,
gij hadt het uwe, ik het mijne
en beiden wisten wij, 't is zwaar
te leven met een weerloos hart....
Zoo hadden bêi we ons toegesloten
en gingen zwijgend naast elkaar:
ik heb den weg niet kunnen vinden,
al lag uw hand steeds voor de mijne klaar.
En nu gij heengegaan zijt naar dat vreemde
en voor geen levende bereikbaar land,
nu breekt mijn vuist eerst hunkrend open
en zoekt vergeefs uw trouwe hand.
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Aan mijn zoon
door Roel Houwink
Sla om je schouders den mantel der hoop,
licht als het schuim, als de hemel zoo blauw
en voor geen goud van de wereld te koop.
Snoer rond je lenden den gordel der trouw;
en raast straks een storm door je hunkerend bloed:
weet, ook je moeder was eenmaal een vrouw.
Ga langs den weg zonder geld, zonder goed,
maar draag de liefde voor groot en voor klein
als een blinkende pluim op je bedelaarshoed.
Drink van het leven den kruidigen wijn,
maar wat je ook in je dronkenschap doet,
hou steeds je kinderhart zonnig en rein.
Dan, op een dag, sla aan scherven het glas,
opdat, als je eenmaal ook oud zult zijn,
je het weten zult wie je vader was.
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Gods muildieren
door Roel Houwink
Voor B.N.
Waarheen wilt Gij ons drijven, Heer?
de wind steekt op, de nacht breekt aan.
de laatste hoeve zijn wij langs gegaan,
eer 't daagt is er geen drinkplaats meer.
Gij zwijgt. Stom striemt het felle leer
op onze trage ruggen neer,
en door het donker in den barren wind
gaan wij, vermoeid en blind.
Er is aan ons geen heerlijkheid,
geen pronk van schoonheid noch van kracht.
en toch: Gij zijt het, die ons leidt,
weerspann'gen, door den dorren nacht
naar 't stroombed van Uw eeuwigheid.
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Buken
door August van Cauwelaert
BUKEN is nu dood; nu mag ik het wel vertellen.
Buken was maar acht jaar oud toen zijn vader stierf en zijn moeder was al vijf jaar
bij den Heer. Daarmee was Buken een wees en hij is 't heel zijn leven gebleven.
De nonkels en tantes namen hem mee naar den familieraad; zoo kon meneer de
Vrederechter zien dat Buken maar een sukkeleerke was. Ze hadden hem zijn beste
kostuum aangetrokken; want hij had gelukkig dat jaar zijn Eerste Communie gedaan:
een half lange broek, een bol hoedje en een wit strikje. Maar Buken was te klein van
was; zijn beenen raakten nog niet tot aan den vloer.
- En wat gaan we doen met het kind? vroeg de vrederechter.
De nonkels en tantes bekeken den rechter en bekeken elkander. Ja, wat zullen we
er mee doen.
- Wel? vroeg de rechter.
Meneer de Juge, zei Door daarop, ik zou Buken wel innemen, want ik heb altijd
gedaan voor dat kind wat ik kon, maar ik heb er al acht; en 't is niet onmogelijk....
Maar misschien zou ons Net hem kunnen houden.
Tante Net werd rood tusschen haar sproeten; ze streek met haar platte handen over
haar knieën en begon bedenkelijk het hoofd te schudden. Geren genoeg, zei ze, maar
ge weet dat ik veel op de baan ben; ik kan toch mijn commerce niet laten staan, 't
gaat al zoo slecht, en als er niemand op de kinderen kan passen.... Maar onze Fideel....
- Gelijk ge wilt, zei Fideel. Hij had er al zes. Maar zes of zeven, dat geeft geen
verschil.
Doch de vrederechter voelde niet veel voor deze propositie. Want hij had Fideel
al twee maal moeten veroordeelen wegens dronkenschap en driemaal wegens
beleedigingen en eens wegens weerstand aan de politie. Dat was geen goed voorbeeld
voor het kind.
- En waarom Baptist niet? vroeg de rechter.
Ja, waarom Baptist niet? Die had immers geen kinderen!
- 't Is juist omdat ik geen kinderen heb, zei Baptist; Buken zal bij ons geen spel
hebben. En Emma is ook van de jongste niet meer. Maar als ge 't toch beter vindt,
dan mag Buken komen; hij zal bij ons in elk geval zijnen oppas hebben.
Daarmee was Buken bij nonkel Baptist en tante Emma besteed en hij heeft het er
altijd goed gehad. Dat is te zeggen: goed en niet goed; hij kreeg eten op uur en tijd,
en toen hij grooter was geworden en 't werk ongeveer alleen kon doen, kreeg hij 's
Zondags een behoorlijke pree. Maar dat is nog
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niet genoeg om een mensch gelukkig te maken. Buken heeft vijftien jaar lang met
een gedacht in zijn hoofd geloopen en hij is er mee gestorven. Want toen Vik de
Timmerman hem voor den laatsten keer nog eens rechtzette om hem te laten drinken,
zei Buken nog met een dikke tong: roede.... mijn wichel.... daar....
De eerste maal dat Buken daaraan dacht, was op de begrafenis van Mene van Lier.
Ze hadden na den lijkdienst samen op de boomen gezeten, die achter de schuur van
Vital van Bijlens lagen, Sus en Seppen en Petter en Sander en nog eenige broekventen,
die nog niet mochten meespreken. En de grooten waren zoo bezig geweest ondereen
over de rijken: wie er allemaal rijk was op het dorp. De notaris was rijk, dat wist
iedereen; en de pastoor was rijk want hij woonde in een groot huis en hij moest niet
werken; en Jef van den molen was rijk, want die had destijds nog een lot van honderd
duizend frank gewonnen; en.... voor de rest was er twijfel. Petterke beweerde dat de
boeren van de groote hoeven ook rijk waren, maar Sander zei daarop dat hij in de
gazet van zijn vader gelezen had, dat het zulken slechten tijd was voor de boeren.
En daarop waren ze naar huis gegaan. Maar onderweg was Buken, die nog een eind
alleen moest loopen, opeens blijven staan, met zijn klompen in zijn handen. Hij was
in eens heel bleek geworden; slokte ne keer, keek rond of er niemand omtrent was
en toen Buken voortging was hij een ander mensch.
- Wel, zei nonkel Baptist, hebt ge onderweg uw tong ingeslikt?
Maar Buken liep de rest van den dag verloren in en rond het huis, en toen het
negen uur sloeg klom hij al naar boven. Daar in zijn bed, in de schemering van de
glazen dakpan lag hij nog eens goed te overdenken hoe dat eigenlijk gegaan was.
Hij zag weer zijn vaders huis en het slaapkamertje onder den trap en in den hoek zijn
vader, die te sterven lag, maar niet sterven kon. Hij neemt zijnen tijd, had nonkel
Fideel achter de deur gezegd, tegen tante Net. En tante Net had daarop geantwoord:
Als ge toch niet meer bij uw verstand zijt, kunt ge even goed direkt vertrekken. Maar
daarop had zijn vader opeens zijne oogen opengespalkt en rond gekeken in de kamer
en geroepen: Buken.... Buken. En daarop hadden ze allemaal te gelijk Buken vast
gepakt en in de armen van zijn vader geduwd. Hier zie, Philemon, hier is 'm. Zijn
vader had hem zoo star bekeken en Buken was van schrik beginnen te huilen, maar
hij had toch goed verstaan, dat zijn vader zei: Buken jongen, gij zult later nog wel
zijn.... En daarop was zijn vader achterover gevallen en had niets meer gezegd en
niemand meer bekeken.
Dat was Buken zoo ineens te binnen gevallen onderweg en daar lag hij nu onder
de dekens op te denken. Buken-gij-zult-later-nog-wel-zijn.... dat was zooveel gezegd
als: Buken gij zult later rijk zijn.... maar waarom hadden nonkel Baptist en tante
Emma en geen een van de anderen daarover ooit gesproken. En als hij rijk was, waar
was dan het geld?
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Den volgenden morgen stond Buken al om half negen op de dorpsplaats te wachten
op den jongen van den notaris. De kinderen moesten eigenlijk niets hebben van dien
verwenden stinkerd; daarom liepen ze soms, zoogezegd per abuus, tegen zijn schenen,
of ze gooiden een bal vlak op zijn achterste en soms wat hooger, en dan liep het
notarisjong al huilend de straat op, naar huis. En omdat het zooveel pijn deed, mocht
hij thuis bij zijn mama blijven. En die jongen heette Freddy; de jongens noemden
hem altijd Fred; zoo: kort en hard: Fred.
Dien morgen ging Buken naast hem staan, en hij bekeek hem vriendelijk en zei:
Freddy. Maar de jongen van den notaris ging voorzichtig met zijn rug tegen den
muur staan en vroeg: wat moet ge hebben? Buken kwam wat dichterbij, en trok een
schoonen geel-groenen oogstappel uit zijn zak, deed hem nog eens blinken op zijn
mouw en zei: Freddy, als ge wilt.... dat zijn de eerste....
Maar Freddy had geen lust: Die heb ik al over een maand geëten. Ik eet liever
druiven.
Buken bleef met den appel in zijn handen staan; dan bemerkte hij dat het gespke
van Freddys schoen los zat. Wil ik hem dichtdoen, vroeg Buken. En terwijl hij op
zijn knie den schoen weer toegespte zei hij nog: Als ze nog hun handen naar u
uitsteken, zal ik u helpen, Freddy. Dan, vertrouwelijk: Freddy, wilt ge ook iets doen
voor mij....
- Ja, wat is 't? ....
- Vraag eens aan uw vader.... aan uw vader of hij niet weet.... of mijn vader rijk
was.
Freddy bekeek Buken eens goed, schoot in een lach zoo vlak in zijn gezicht, dan
opeens, weer bang dat hij een schop in zijn achterwerk zou krijgen, liep hij de klas
binnen.
Buken ging ook binnen; en hij stapte 's middags weer naar huis; en Buken dacht
aan iets anders. Dat gaat zoo met kinderen; 't verdriet, dat komt en dat gaat, gelijk 't
geluk; vandaag staan ze er voor te huilen en morgen weten ze niet meer waarom ze
gisteren gesnikt hebben. Maar als ge denkt dat het dood en weg is uit hun hoofd,
komt het opeens weer boven. Voor een stomme reden; en soms heelemaal zonder
reden. Bij Buken kwam het door de pree. Buken was al vijftien jaar en dan hebt ge
van alles van doen: tabak en een glas bier nu en dan en soms nog eens een stuk
chocolade, en ge hebt toch geren een horloge en zoo voort. En Buken vond dat hij
niet meer toekwam met zijn pree. Ja maar, ja maar, zei tante Emma, we hebben het
ook niet breed zulle, Buken.... En op dat oogenblik kwam nonkel Baptist juist binnen,
en, - nu mag het van zenuwachtigheid geweest zijn of van iets anders, - maar 't was
precies of tante Emma op dat moment een oogsken trok op nonkel. En van dat
oogenblik stond het weer vast in Buken's hoofd: die zitten met de centen van mijn
vader.
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Dien avond zat Buken bij tante Net en ze spraken over zijn vader. Had die dan niks?
vroeg Buken. Nonkel Baptist zegt altijd dat er nog niet genoeg was om hem fatsoenlijk
te begraven.
Tante Net bekeek hem met een verwonderd gezicht; ja wanneer ze zoo zeven jaar
na de dood van uw broer vragen of die geen centen had.... Maar tante Net kon niet
anders dan de schouders ophalen; ze had er in elk geval geen centen van gezien. 't
Was tante Emma die zijn vader in zijn laatste ziekte had opgepast en die had altijd
gezegd dat er niks meer was dan een klutske zilvergeld in een vlasch schuifken van
het legkoffer.
Buken bleef door het raam kijken, maar hij vroeg toch nog: was daar iemand bij
of omtrent? Het kwam er zoo onnoozel uit en tante Net had er ook geen erg in op dit
moment; maar toen ze 's avonds in haren onderrok stond, gereed om in bed te stappen,
dacht ze opeens: waar dat kind toch aan denkt.... Dat was eigenlijk nog zoo dom niet
wat Buken vroeg. Emma en Baptist konden zeggen wat ze wilden, er was immers
niemand bij geweest. 't Is niet dat ze iemand verdacht van 't een of 't ander, maar
allo, ge moogt dat toch zoo eens vragen.
En Buken vroeg het ook aan nonkel Fideel. Nuchter was daar niet veel uit te
krijgen, maar dien keer was Fideel weer zat. Dat was een tweede kermisdag en Buken
liet nonkel niet meer los. En toen ze eindelijk alleen waren, achter de beukenhaag
van den koster, vroeg Buken opeens: nonkel?
- Ja.
- Heb-de gij mijn vader goed gekend?
Fideel moest blijven staan, want hij verslikte zich van 't lachen: Ge.... ge zijt zeker
een beetje....
En zijn wijsvinger ging voort: een beetjen in den wind?
Maar Buken was nuchter genoeg en hij vroeg verder: weet gij of mijn vader centen
had?
Nonkel Fideel bleef opnieuw staan en hij waggelde wat, vóór de wijsheid er
uitkwam. Dan: dat kunt ge niet weten, Buken. Als ik centen heb, dan zeg ik het niet,
want anders zitten ze allemaal op mijnen zak; en als ik geen centen heb.... hi.... hi....
dan zeg ik het ook niet; uit schaamte. En ik denk dat uw vader ook zoo was. Hi....
hi....
Nonkel Fideel veegde zijn mond af met zijn mouw en Buken wist niet zoo direkt
wat hij nu vragen moest. Maar achter den hoek, een beetje voorbij het stampkot van
Sus Kalier vroeg hij weer ineens: Nonkel, weet gij nog van toen mijn vader gestorven
is? ....
- Gestorven is? Maar Buken wat ge nu vraagt; dat weet ik nog zoo goed alsof het
gisteren gebeurd was! ....
- En weet ge nog wat mijn vader toen gezegd heeft, terwijl hij mij vastpakte? ....
- Wat hij gezegd heeft? ....
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- Ja, over dat geld: dat ik nog eens rijk zou zijn....
- O, ja.... ja, zeker, dat herinner ik me nog heel goed. 't Is precies of ik het nog
hoor....
Ze stonden weer alletwee stil, in den donkeren, lijk twee samenzweerders.
- En was mijn vader dan nog goed present?
- Of uw vader dan nog goed present was; maar Buken wat ge nu vraagt! Zoo....
present als ik en gij.... Zoo present....
Buken moest nonkel pakken of hij lag daar plat op den grond. Toen nonkel weer
recht op zijn beenen stond, grommelde hij: met schoenen mistrap ik mij direkt; 'k
ben veel beter op mijn blokken....
Een eindje verder vroeg Buken nog: maar waar zou dat geld dan zitten?
- Wat geld? vroeg nonkel Fideel.... Ha, ja.... dat geld.... Ja, dat weet ik ook niet.
Bij mij toch niet....
Maar daarmee was nonkel Fideel uitgepraat; hij kon dat zoo krijgen wanneer hij
zat was: ineens kwam er geen woord meer uit. Dan werd hij triestig en hij zou wel
gaan snikken gelijk een kind. En daarmee was nonkel thuis.
Maar Buken wist genoeg; als er geld was, zat het bij nonkel Baptist en tante Emma;
en er moest geld zijn; er wàs geld. Buken stond daar nu alleen in den nacht en hij
had wel kunnen vechten tegen nonkel of tegen tante; tegen alle twee tegelijk als 't
moest. Want dat had nu lang genoeg geduurd.
Buken begon te werken met zijn armen. Hij had de laatste maanden een goeie
scheut gekregen; en als dat zoo voort ging werd Buken nog een jongen lijk gij en ik
en iedereen. Mager wel en bleek; en die dikte in zijn heup wou nog niet weg; maar
daarom kunt ge toch wel kracht in uw handen hebben.
Een eindje verder vroeg Buken zich af: als er geld geweest was hoe zouden de
andere broers en tante Net dan laten begaan hebben. Maar zoo zijn de menschen; als
't voor hun eigen centen is, zouden ze vechten dat ze er bij vallen; maar als 't voor
een ander is, en nog wel voor een wees, dan zijn ze allemaal te laf. Maar nu zou
Buken zichzelf helpen; van avond nog moest dat gebeuren.
Zoo stapte Buken het huis binnen en hij bonkte de deur met geweld dicht. Laat ze
maar beginnen te kijven, dan zit het er direkt op. Maar nonkel was niet thuis en tante
die al slapen gegaan was, riep alleen: Buken, daar in 't spindeken, in dat kommeken
met het blauw deksel staat het vleesch en de ajuintjes staan in een tasken op het
schap.
Goed, Buken zou eerst eten, want van drinken krijgt ge honger. Maar hoe meer
Buken at, hoe kalmer hij werd. O, was nonkel nu binnen gekomen, hij zou hem toch
direkt hebben aangepakt; maar nonkel kwam niet; en Buken was verzadigd. En Buken
ging slapen.
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Maar den volgenden middag was hij dadelijk aan 't reklameeren; het ging verkeerd
in de wereld.... daar was te veel onrechtvaardigheid; en de goeie waren daarom de
goeie niet.... En nog veel meer.
Nonkel en tante konden hunne ooren niet gelooven. Die moet socialistische gazetten
gelezen hebben, zei tante Emma, zoodra Buken buiten was; dat is anders niet mogelijk.
Daar was van dien dag af geen huis meer te houden met Buken; en 't was te veel
dat hij een slag moest werken. Maar het vreemdste van al: hoe stuurscher Buken
voor zijn nonkel en tante was, hoe plezanter Buken werd zoodra hij de deur uit was.
Buken werd een lustige kerel; en de grappigste van heel de fanfaren. Hij kon nog
wel eens te droomen zitten voor zijn glas bier; of een beetje knak antwoorden als de
muziekmeester beweerde dat hij de goem-pa niet juist op tijd had gespeeld, maar
wanneer ze Buken vroegen om nog eens te zingen, was hij altijd gereed. Hij leerde
natuurlijk ook de liedjes, die ze met de kermis in de danstent speelden; maar iedermaal
dat hij op een stoel klom, moest hij weer eens zingen van: Het kalfke Mozes of van
het Snijdertje.
Snijderke, snijderke, snijderke fijn;
'k Wil van mijn leven geen snijder meer zijn.

- 't Is toch kurieus, kloeg nonkel Baptist, dat hij thuis zoo bot kan zijn..
En hij bleef bot; en krikkel voor een niet. En hij werd zoo wantrouwig, tegen
nonkel en tante, en tegen de heele familie. Wanneer hij bij vergissing zijn geld in
een verkeerden zak had gestoken, schoot hij direkt uit: Waar is mijn geld?
- Precies of we 't gestolen hebben, zei nonkel Baptist verontwaardigd. Buken had
willen zeggen: daar zijt ge toe in staat; maar hij hield zich nog in op tijd. En den
volgenden morgen, toen hij met een kevie jonge haantjes naar de markt moest, trok
hij zijn zondagsche kleeren aan en klom de trappen van het vredegerecht op.
- Kunt ge 't niet met mij doen, vroeg de griffier, voor wat is 't?
Buken wou het hem wel zeggen. En niet zeggen.... Alla, hij zou geren.... Goed
dan, zei de griffier gekwetst; als ik het niet kan, wacht dan tot meneer de rechter vrij
is.
En Buken wachtte; er zaten er nog wel twintig te wachten; de een voor een
familieraad en de ander om te reklameeren tegen zijn gebuur, die zijn kiekens in zijn
graan liet loopen, een derde voor een kwestie van een scheidsmuur, en een vierde
voor een kwestie van een sterfputteken. Hij wou eens zien waarom hij dat putteken
zou moeten wegdoen van het gemeentebestuur; dat was toch altijd zoo geweest, al
wel honderd jaar misschien.
- En waarvoor kom-de gij, vroeg een vrouw, die met een zwart korfken op haren
schoot naast Buken zat.
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Buken kon dat zoo niet zeggen; maar daarop begon hij toch te vertellen van zijn
vader en van dat geld. En hij kwam toch eens hooren of daar niks aan te doen was.
Want zijn vader had het toch zoo gezegd....
- Als hij het gezegd heeft, juist vóór zijn dood, dan is het waar, zei die vrouw;
want als ne mensch gaat sterven, dan liegt hij niet meer.
Het sloeg juist twaalf uur toen Buken, met zijn leege kippenmand aan den arm en
met een triestig hoofd weer over de markt naar huis stapte. Als de vrederechter er
niks kon aan doen, wie kon het dan! Maar het geld moest boven komen en het zóú
boven komen. Het was er. Want er was niet alleen wat zijn vader hem had gezegd
een half uur voor zijn dood, maar Buken wist nu dat zijn vader eens gezegd had aan
Jef van Do, op een Cecilia-avond: van ons Buken zou ik willen ne pastoor maken,
maar om van iemand een pastoor te maken, moet ge hem laten studeeren en studeeren
dat kost geld. En als zijn vader geen geld had, waarom ging hij dan 's Zondags naar
de mis met een gouden horloge aan een gouden ketting, met een gouden knoop op,
die over en weer kon schuiven, die gouden horloge die Buken dit jaar met de kermis
voor den eersten keer had mogen aandoen.
Nu wóú Buken weten waar het geld verdoken zat, nu moest het voor den dag
komen. En 't kon bij niemand anders zitten dan bij nonkel Baptist en tante Emma;
want zij alleen hadden vader opgepast tijdens zijn ziekte. En dat tegenover een wees....
bromde Buken nog eens. Tegenover een wees. Zijn hart keerde ervan om.
Buken was nog maar pas den dorpel over of hij pakte nonkel aan. Hij wou nu wel
eens weten met welk geld nonkel Baptist dat stalleken had laten optrekken, nog geen
jaar na de dood van zijn vader; en met welk geld had hij dat perceel land betaald,
daar achter den smid. Dat wou Buken weten.
Nonkel had moeten vragen: En is het misschien van te luierikken dat mijn handen
krom staan lijk een pik? En ge weet misschien niet dat tante Emma, als we getrouwd
zijn, vier dagwant land heeft meegebracht en een koe en twee varkens en de
meubeltjes en de tafel waar ge nu nog op eet, Buken; dat weet ge misschien niet....
Maar nonkel Baptist was te veel gepakt om iets anders te zeggen dan: zijt ge zot of
zijt ge zat! En tante Emma die juist ajuinsaus over de patatten wou gieten, goot van
verbouwereerdheid een heel zwakske neven de pan. Moest ze daarvoor zooveel voor
dat kind hebben gedaan? Maar nu zou ze 't hem eens goed zeggen, want die komedie
had nu lang genoeg geduurd. Dacht hij misschien dat ze dat land met zijn centen
hadden gekocht? Of die van uw vader? Tante Emma verslikte zich van 't lachen.
Waar zou uw vader dat geld vandaan gehaald hebben! Hij had niks toen hij trouwde
en hij is acht jaar lang onder dokters handen geweest! Waar zou hij 't dan verdiend
hebben. Maar ge zijt een ondankbaar kind, Buken; wij hebben te veel voor u gedaan;
- en tante begon te snikken.
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Buken gaf zich de moeite niet om te antwoorden; hij zat zijn veters los te maken en
hij liet het over zijn rug heengaan.
Maar nu ging nonkel Baptist voort: denkt ge dat ge uwen kost waard zijt, omdat
ge een beetje frutselt op het veld of in den tuin. Als ik niet hielp, stonden de peeën
tot aan uw knieën. Al wat ge hebt, dat is van ons; hoort ge dat: van ons: uw vest en
uw hemd en de broek dat ge aan uw gat hebt....
Maar ineens sprong Buken recht en hij stond met zijnen schoen boven nonkel's
hoofd. Nog één woord en hij sloeg hem rats den kop in. Nonkel en tante Emma lieten
tegelijk een scherpen schreeuw en Buken was ineens zijn koleire kwijt.
Maar dien avond zaten ze bij nonkel Fideel te beraadslagen wat ze met Buken
moesten doen: Fideel en Baptist en Door en tante Net; en een beetje later kwam ook
tante Emma af, want ze dierf niet meer alleen thuis blijven. En de volgende week
werd Buken bij meneer den vrederechter geroepen; en Buken was heel klein toen hij
de trappen van het vredegerecht afdaalde.
Ik zou u direkt door de gendarmen kunnen doen aanhouden en in den bak steken,
had de vrederechter gezegd; want ge hebt uw nonkel willen den kop inslaan. Dat had
u jaren gevang kunnen kosten. Voor éénen keer zou meneer de Rechter er nog
overstappen; maar Buken moest zijn plichten kennen tegenover zijn nonkel en zijn
tante, die alles voor hem gedaan hadden; meer dan voor een eigen kind. En dat moest
nu uit zijn met die kwestie van dat geld. Zijn vader had niks, want zijn meubeltjes
waren nog niet voldoende om den doktoor en de begrafeniskosten te betalen. En zie
nu dat ik geen klachten meer over u hoor.
Het was in het begin of Buken zich schaamde voor nonkel en tante; hij zei niet
veel, maar hij deed zijn werk gelijk het moest.
Maar Buken werd negentien jaar en Buken werd verliefd. Verliefdheid is gelijk
een ziekte. Ge weet niet hoe of vanwaar ze komt; maar al meteen voelt ge: ik heb
het zitten. De eerste liefde is eigenlijk de ergste; want ge weet nog niks. Buken ging
naar Ninove; kocht een nieuwe klak en een dubbelen col en nieuwe kravat; en toen
hij den volgenden Zondag voorbij het huis van Anneken van den secretaris ging, met
zijn blinkenden piston onder den arm, was het bijna niet meer te merken dat zijn
rechterbeen een beetje mankte.
Eigenlijk was 't Anneken die Buken het eerst had aangesproken; op een Dijnsdag
dat ze samen van de markt kwamen; en den volgenden Zondag zaten ze toevallig
samen op het tooneelfeest. 't Was niet dat Anneken iets bijzonders had gezegd aan
Buken; waarover spreekt een mensch zooal onderweg: dat 't goed of slecht weer is;
en dat het koren schoon staat, of dat de plaag aan de patatten zit. En 's Zondags? Ja,
dien Zondag hadden ze eigen-
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lijk niets tegen elkaar gezegd. Buken had niet gedurfd; en Anneke zat naast heur
broer. Maar gesproken of niet, Buken was verliefd, hij kon er niet van slapen. Hij
draaide zijn hoofd naar den muur om niet verstrooid te zijn door den maneschijn en
dacht aan Anneken.
Anneken was eigenlijk van beteren stand dan hij. De sekretaris had twee eigen
huizen op de plaats staan; en ze vertelden dat hij met een pak akties in zijn koffer
zat en de broer van Anneken studeerde voor advokaat; dat werd een groot man in de
streek. En Buken was maar een arme boerenjongen....
Maar toen ging Buken weer denken aan het woord van zijn vader: Buken jongen,
gij zult later nog wel zijn.... Als dat wáár was, dan stak hij direkt zijn stoute schoenen
aan en hij ging naar den sekretaris om Anneke's hand te vragen. En toen kreeg Buken
opeens een lumineus gedacht, want de liefde is slim. Hij moest lachen in zijn eigen,
van deugd maar ook een beetje valsch.... Ja, laat Buken maar eens doen. En Buken
was niet meer te erkennen; hij sprak weer en hij was weer gedienstig, lijk een kind
voor zijne ouders zijn moest. 't Was precies of Buken den eenen of anderen dag op
zijn knieën zou vallen en zeggen: Nonkel Baptist en tante Emma, ik heb spijt dat ik
u dat vroeger heb aangedaan en ik vraag pardon, en ik zal het nooit meer doen.
Nonkel Baptist en tante Emma wisten niet waar ze 't hadden van geluk. Nonkel
zei: ze moeten dat kind vroeger opgemaakt hebben tegen ons, want anders zou hij
dat nooit gedaan hebben. En tante Emma kroop een beetje dichter in bed bij nonkel
en zei: Baptist: we moeten er voor zorgen dat Buken het goed heeft, als wij er niet
meer zijn. Buken is toch gelijk ons eigen bloed.
Buken werd ongedurig en weemoedig van verlangen. En soms begon hij te twijfelen
aan Anneke's liefde. Want eigenlijk had ze er hem nooit een woord over gezegd;
vriendelijk genoeg, wanneer ze elkaar tegenkwamen; maar dat lag ook een beetje in
haar karakter en toen Buken haar eens uit Oostende, waar hij met de fanfaren
heengegaan was, een kaart zond, dierf hij er zijnen naam niet onder zetten. Zoo kon
dat niet blijven duren. Ze moet weten dat ik haar geren zie, zei Buken. En toen
Anneken dien valavond van de naaister terugkwam, stond Buken daar opeens achter
de beukenhaag en hij ging mee. Buken was zelf een beetje verrast, zoodat hij vergat
te beginnen met het begin en ineens zei hij: Anneken, ik heb ook iets te verwachten,
hoor, ik kan nog niet precies zeggen hoeveel, maar ge zult dat zien...
- Ja, zei Anneke, ja, dat zal wel. Ze moest een beetje lachen. En omdat Buken
dacht dat ze nog niet overtuigd was, voegde ze er nog bij: uw nonkel en tante zullen
wel voor u zorgen.
Ja maar, ja maar, Buken bedoelde nog iets meer. Hij gremelde zoo eens en hij
keek eens rond of er niemand omtrent was, maar hij zei het toch niet. Anneken, dat
zal ik u later wel eens vertellen.
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Maar nu werd het tijd om dat andere te zeggen, dat op zijn lippen brandde; want ze
kwamen direkt weer in de behuizing. Buken begon te treuzelen, daar haperde iets
aan zijn broekgesp of hij moest zijnen klomp eens uitkloppen en opeens was hij 't
kwijt zonder dat hij 't wist: Anneken ik zie u geren.
Anneken verschoot, bekeek Buken vlak in zijn gezicht, schoot opeens in een lach
en liep al giechelend wel honderd meter ver.
Anneken keek niet meer om en ze was weg; en toen Buken den volgenden Zondag
naar de mis ging, stond ze achter het groot gordijn te lachen dat ze schokte. Mijn
verloofde is daar, spotte ze en ze gaf haar broer nen duw met haren elleboog.
Buken was ineens oud en wijs geworden; ze moesten hem niet meer spreken van
trouwen; daar is geen een vrouw die ge kunt vertrouwen. Nonkel en tante spraken
hem niet tegen; want Buken was in de jaren dat ge voor de vrouwen niet te veel kunt
oppassen. Vooral dat Buken nog soldaat moest worden. Maar toen Buken naar het
onderzoek ging, keurden ze hem ineens af; al nemen ze tegenwoordig van alles aan
in 't leger; ze kunnen u toch ergens voor iets gebruiken, al was 't maar om op een
bureau te zitten. Maar Buken was niet lijk een ander en hij was niet geleerd. Hij was
niet geren soldaat; maar hij was toch ook niet geren afgekeurd. Dan weten ze allemaal
ineens dat ge maar nen halven zijt. Buken werd triestig en krikkel en 't werk werd
allemaal te zwaar. Voor wie zou hij zich nog moe moeten maken. 't Was al drie
maand geleden dat hij nog eens op een stoel geklommen was om een liedje te zingen,
en toen ze hem weer praamden, beweerde hij dat hij keelpijn had. Buken dacht nog
wel aan die woorden van zijn vader, maar hij kon er nu aan denken zonder wrok
tegen nonkel en tante.
Waarom zouden ze dat geld hebben achtergehouden; ze konden het immers ook
niet meenemen in hun graf.... En toch....
En toch er bleef iets van hangen in Buken's hoofd: hij had een stuk van zijn leven
willen geven om te weten, juist te weten, wat zijn vader zaliger had willen zeggen....
Niet om dat geld. Het kon Buken allemaal niet meer schelen; maar om te weten, te
wéten wat er eigenlijk van aan was.
En op een namiddag dat Buken na de koffie, met zijn beenen in de gracht nog een
pijpke stopte vóór hij weer aan het werk ging, vielen zijn oogen op een stuk gazet
waar tante Emma zijn boterhammen had ingerold en hij begon te lezen, van iemand
die van zijn fiets was gestuikt en zijn been had gebroken; van een hoeve die afgebrand
was; van een remede tegen de hoofdpijn en een ander tegen de jeukte aan den aars
en.... ja.... 't begin was er afgescheurd, maar in elk geval verstond Buken dat er in
een stadje dat hij niet wist liggen, een pastoor was die kon zeggen waar ergens goud
of zilver of zooiets verborgen zat; zoowel in den grond als er boven. En dat kon die
pastoor zeggen enkel en alleen door zijn wichelroede; een eenvoudig
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wilgentakje, zoo'n wis, gelijk ze in de streek zeggen. En wanneer die pastoor met
dat takje ergens overging of bijkwam waar goud of zilver verborgen zat, dan begon
dat takje te trillen in zijn handen. Dan zei de pastoor: hier zit geld; en het zat er.
Er stond verder nog een en ander bij over wichelroeden in de oudheid; en over
bronnenzoekers, dat Buken niet goed begreep; maar Buken wist genoeg. Hij was
heel bleek; keek rond, ontsteld en zag tante Emma in de verte nog te praten staan
met de vrouw van den zadelmaker, herlas nog eens die geschiedenis van de
wichelroede, en toen ze op de andere kouters al lang weer aan den arbeid waren, zat
Buken daar nog te dubben.
Dien avond had Buken geen honger, en 't was nog niet volslagen donker, toen hij
reeds naar boven ging. Eindelijk klopte nonkel Baptist ook zijn pijp uit, trok de
staldeur dicht, ging eens tegen de goot staan, keek eens naar den hemel, zooals elken
avond, en kroop bij tante Emma in bed. De slaap had dien avond geen haast; daar
stak een balk helder maanlicht door het raampje, tot aan den muur. Maar eindelijk
sloeg het elf uur in de keuken. Nonkel Baptist die de gewoonte had eens te kuchen
als het uur sloeg, gaf geen teeken meer en een oogenblik daarna hoorde Buken die
met zijn oor tegen den vloer te luisteren lag, als het regelmatig op en neer gaan van
een zaag door eikenhout. Buken rilde even; maar het kon even goed van de koude
zijn als van aandoening, want hij lag daar nog altijd blootvoets en in zijn
hemdsmouwen. Toen lichtte hij voorzichtig de klink op, trapte onhoorbaar langs de
ladder naar beneden, bleef nog even staan omdat een van de sporten gekraakt had,
schoof den grendel weg van de achterdeur, keek eens of er niemand buiten stond en
sloop den tuin in. Opeens ritste een kat voor zijn voeten weg door de haag; maar zijn
hart ging dadelijk weer rustig kloppen; want het was de kater van Jef Verhamme die
daar wegschoot. De boomen en de bloemen en de groenten stonden rustig en klaar
in het vriendelijke maanlicht. De zonnebrand hing nog stilletjes af te koelen in den
nacht en de lucht was doorgeurd van flox, oranjebloesem en donkere vlieren. Maar
Buken keek niet naar de bloemen, noch naar de aardappelen die in bloem stonden,
nog naar den blauwen pruimelaar die dat jaar zoo zwaar geladen hing; tot achter in
den tuin ging hij, tot waar in een hoek de wilgeboom stond, die over de haag een
klein beetje overboog. Hij bekeek den boom, en hij bekeek de scheuten aan den voet
van den stam. Zijn hart stond gespannen van ontroering en ongeduld. Nu ging eindelijk
het geheim ontsluierd worden.... Een hazelaarstakje was ook goed volgens de gazet;
maar die had oom niet in zijn tuin staan. Het moest in elk geval een ‘gaffelvormig
takje’ zijn.
Buken bekeek nog eens goed den boom; en betastte de mooiste overhangende
takjes en 't was of ze nu reeds begonnen te trillen in zijn hand. Ja, waarom eigenlijk
niet? Misschien had nonkel Baptist het geld wel ver-
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borgen hier onder den boom. Zooiets gebeurde meer. Eindelijk zag Buken een takje
dat hij hebben wou: recht en met een schoon gaffelken aan 't einde. Zijn handen
beefden terwijl hij zijn lierenaar opentrok; maar toen het lemmer reeds op den tak
stond, gereed om te snijden, bedacht hij opeens dat hij eerst een kruisteeken moest
maken, want hij ging een groot werk beginnen; en toen hij zijn kruisteeken had
gemaakt, dacht hij nog: ik moet ook een vaderons bidden voor den H. Antonius,
patroon van de verloren zaken. Dat kan nooit kwaad. En toen met de wijding van
een priester: takske nu gaan we beginnen. Het scherpe lemmer schoof door het zachte
groene hout en Buken stond daar in den zoelen maannacht met een wonderbare
wichelroede boven zijn hoofd. Hij bleef een oogenblik staan, bekeek met gespannen
blik het takje en de blinkende bladjes in het maanlicht....
Wichelroede, wijs me nu waar het geld van mijn vader zit.
En opeens was het of het takje bewoog.... even maar.... Neen toch niet.... Daarop
wandelde Buken driemaal rond den boom, lijk een boer die een processievlag
draagt;.... maar het takje wou niet trillen. Misschien moest hij het dichter bij den
grond houden. Maar ook dat hielp niet. Eigenlijk was het ook waarschijnlijker dat
het geld in huis zelf geborgen zat. Misschien in het kippenhok; maar daar kon Buken
nu niet gaan zoeken. Dat kon hij Zondag doen, terwijl nonkel en tante naar de mis
zouden zijn, maar terwijl Buken voorzichtig langs den koestal ging, herinnerde hij
zich opeens dat in den hoek waar nu de geit gebonden stond een groote blauwe steen
lag. Misschien zat het geld daaronder verborgen. De koe begon opnieuw te herkauwen,
toen hij binnenkwam en de geit sprong recht, toen ze de roede zag ik Buken's hand.
Niet bang zijn, Belleken, Buken zal u niet slaan, hoor, zeker niet; streelen doet Buken
u, kom Belleken.... halt, nu niet verroeren, want nu gaan we 't weten.... Stil....
Buken zat gebukt tegen den muur om niet te beven en in het licht dat door het
open deurgat viel, zat hij te staren naar zijn wichelroede.... Buken bleef stil en de
geit bleef stil en het takje wou niet spreken.
Buken vergat de staldeur achter zich dicht te trekken, schoof gebukt onder het
raam der slaapkamer voorbij en daar stond hij weer in den koelen gang met zijn oor
tegen de kamerdeur te luisteren. Daar liep een rilling over zijn rug. Waarom had hij
zijn kousen en zijn vest niet aangetrokken. Maar Buken had nu geen tijd meer te
verliezen.... Oom en tante waren nu in hun eersten vasten slaap. De klink ging
omhoog, met een onhoorbaar tikje tegen het bovenste hout en de deur schoof op een
spleetje. Nu wachten. Als nonkel of tante wakker waren konden ze denken dat de
kat de kamer kwam binnengeslopen. Maar nonkel en tante bleven rustig en hoorbaar
ademen; daar schoof een wilgentakje door de spleet; en dan een hoofd; en dan Buken
heelemaal. In de schemering zag Buken nonkel liggen met het hoofd van zijn kussen
gezakt en zijn mond half open en tante's slaapmuts
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zat op haar eene oor. Buken was nu rustiger geworden; hij keek rond waar hij eerst
zoeken zou.... Maar toen hij opeens zijn beeld zag in het spiegeltje aan den muur,
schrok hij even; en terwijl hij zoo stil stond was het opeens of hij korte, zachte tokjes
hoorde daar buiten.... nu dichter bij. Nee, er was niets. Wat kon er daar buiten zijn
op dit uur! Buken vermande zich: nu moest hij weten waar het geld zat. Hij stond
recht in de schemering, met zijn twijgje strak in de handen gekneld en wachtte op
het wonder.... maar het wonder kwam niet. Hij hield het boven de kist, hij hield het
boven de legkast, hij hield het boven de schouw; maar het twijgje wou niet beven....
Dan moest het geld in het bed verstopt zitten.... Nu was het of Buken die korte, houten
tokjes hoorde in de gang.... Inbeelding natuurlijk; Buken ging voor niets meer
achteruit. Nu moest hij het geld hebben. Daar begon in Buken's hart een vreemde
woede te broeien.... het had nu lang genoeg geduurd. Hij wilde eindelijk het geld
hebben dat hem toekwam; het geld dat zijn vader op zijn sterfbed had beloofd. En
zonder aarzelen nu stapte Buken met het twijgje vooruitgestoken naar het bed toe.
Maar Buken moest met zijn voet tegen iets onder het bed gestooten hebben dat
rammelde, tante sloeg opeens hare oogen en armen open en zij liet zulk een angstigen
schreeuw, dat Buken zijn wichelroede liet vallen en de kamer uit stoof en in den
gang over de geit viel die hem met haar zeel aan den hals was achterna geloopen en
die van 't verschieten omhoog sprong tegen den muur.
Buken begreep niet hoe hij nog de ladder was opgeraakt, maar den volgenden
morgen kon Buken niet op; en tante lag met een hartziekte. Van schrik; alle twee.
Nonkel ging kijken naar tante en hij ging kijken naar Buken en hij wist niet wat hij
ervan denken moest. 't Was precies of Buken ineens grijs was geworden.
Dat moet ne slaapwandelaar geworden zijn, zei de timmerman. Hij had nog zoo
een geval gekend; nog twee: Jef Putters was eens 's nachts in zijnen slaap en in zijn
hemd boven op het dak gekropen; en ze mochten hem niet wekken, want als
slaapwandelaars hunnen naam hooren, vallen ze naar beneden. En daarom was Louis
van Teppen door het dakvenster gekropen met een koord en hij had Jef eerst goed
vast aan een keper gebonden....
Misschien, zei nonkel Baptist. Maar dat Emma daar zoo verschrikt van was geweest
en dat het zoo leelijk op haar hart was geslagen.... Tante Emma lag te bed en ze kwam
niet meer op. Zoo nu en dan een beetje beter, maar daarop weer erger dan te voren.
Ze kon niet meer liggen en ze begon naar haren adem te snakken en twee maand na
dien nacht, bijna 't zelfde uur, was tante Emma een lijk.
Buken ging met nonkel achter 't lijk, en hij kantelde een schupken aarde op heur
kist, en hij zat met de andere familie aan tafel; maar Buken zei niets; hij hoestte maar
eens, kort en droog.
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- Ge zoudt zeggen dat ge nen kou vast hebt, zei nonkel Fideel.
En omdat ze over dat hoesten spraken, moest Buken weer hoesten; en omdat hij
niet wou uitscheiden, ging hij buiten.
Tante Net deed teeken met haren duim naar de deur en vroeg aan nonkel Baptist
of hij dat nóg had gekregen in den laatsten tijd.
Niet dat ik weet, zei nonkel. Hij had in elk geval nooit meer iets gehoord 's nachts.
En ik zou het moeten hooren hebben, zei nonkel Baptist, want ik slaap geen drie uren
meer per nacht.
Ze begonnen er allemaal nog eens over te dubben: hoe Buken dat toch mocht
gekregen hebben.
- En hebt ge daar te voren nooit iets van gemerkt? vroeg Fideel.
- Nooit of jamais, zei Baptist.
Ze zaten allemaal met hunne handen tusschen hun knieën en keken naar den vloer.
't Is vreemd wat een mensch soms krijgen kan.
- Maar, zei tante Net daarop, als hij niks in zijn handen had, dan zoo'n dunne wis,
dan was dat toch zoo erg niet; en dan kon hij toch niets kwaads in zijn hoofd gehad
hebben.
Maar dat vond Fideel nu waarachtig te stom: wat weet een mensch die in zijnen
slaap wandelt, wat hij in zijn handen heeft....
***
Drie maand daarna zat heel de familie weer bijeen. Ze zaten aan tafel en ze hadden
weer allemaal hun beste kostum aan, want ze hadden dien voormiddag Buken
begraven. Een droge hoest en daarop een kou; en toen was het direkt gedaan.
Ik geloof, zei nonkel Fideel, dat hij dat moet gekregen hebben, dien keer dat hij
met dat stoksken in uw kamer is gekomen, Baptist; maar Door was van meening dat
hij het al vroeger had zitten. Want hoe kunt ge anders uitleggen dat een gezonde
jongen zoo ineens opstaat in zijnen slaap en een wis gaat afsnijden en daarmee in de
kamer van zijn nonkel en zijn tante komt.... En dat dacht nonkel Baptist ook. Hij was
zelfs van meening dat het al jaren in Buken's lijf had zitten broeien; van dien keer,
toen Buken met nen schoen boven zijn hoofd had gestaan. Maar Miel van Tekkens,
die, met de drie andere muziekanten die Buken's kist hadden gedragen, mee aan tafel
zat was de eenige, die er 't fijne van wist. Want daags voor Buken's dood was Miel
nog bij hem geweest en toen, terwijl nonkel een beetje jap was gaan koopen voor
den hoest, had Buken hem nog gauw alles verteld, en hij had hem een briefken in
zijn handen gestopt en hem gezegd: Zie Miel, ge moet dat nog eens goed onderzoeken
en als er ooit iets van dat geld terecht komt, is 't voor u. Dat is mijn testament! En
dat testament zat hier in Miel zijnen binnenzak; maar Miel zei niets.
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Novice
door Camp de Basschaerde
Voor Jilles
Nacht en dag heeft zij zich voorbereid
ten afscheid uit dit wereldsch leven.
- Maar om de onwil van haar geven
het zondig lichaam gekastijd.
God zei: kies tusschen tijd en eeuwigheid
vóór gij Mijn wijding zult ontvangen.
Maar strijdend met haar afkeer en verlangen,
heeft zij de wereld 't meest benijd.
En op de dag, dat zij de sier
van Christus' bruid zou dragen,
heeft zij de hand aan zich geslagen,
want haar onwillig hart bleef hiér.
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‘My Lady's Chamber’
door Juul Roggeveen
‘Goosie, goosie gander,
where do you wander,
upstairs and downstairs
to My Lady's Chamber.’

TWEE trillende kaarsvlammen op een kleine, ronde taart waren het zinnebeeld van
Baby's tweejarig verblijf op de aarde geweest. ‘Nu wordt het tijd om aan een kamertje
voor haar te denken,’ zei Daddy. Nog dienzelfden dag besteeg hij het wenteltrapje
naar de zolder en begon met grimmigen moed zijn werkkamertje te ontruimen. Rie,
zijn vrouw, volgde met stoffer en blik, pakpapier en dikke touwen. Ook baby sleepte
zich het trapje op. Ze was een beetje gemakzuchtig van nature, maar ze scheen het
als een moreele plicht te beschouwen, om overal een oogje op haar moeder te houden.
Met een zucht van voldoening ging zij middenin een stofhoop zitten en zei ‘good.’
Er werd een poosje zwijgend gezwoegd. Het was midden Augustus en broeierig
heet.
‘Had jij gedacht, dat er zooveel rommel in een kamer van drie bij vier kon, Tom,’
hijgde Rie, toen zij het tiende pak met stukjes blik, roestige spijkers en glasscherven
vastsjorde. Er kwam geen antwoord. Na twee dagen was het kamertje leeg. Nu begon
het eigenlijke werk, volgens Tom. Rits, rits scheurde hij het oude behang af. Zijn
grijze werkjas werd nog grijzer van het stof, dat hem omwolkte.
‘Nog niets gevonden?’ vroeg Rie af en toe hoopvol. Het huis stond driehonderd
jaar en zij hoopte op een schat. Maar behalve de romp van een oude pop - aan wie
had die toebehoord en wanneer? - kwam er niets te voorschijn.
Het was zaak om voorzichtig met Tom om te gaan, in die dagen. De Hollandsche
werklui van ± 1700 zaten hem dwars en dat moesten zijn vrouw en dochter anno
1933 ontgelden.
‘Damn these fellows! Geen plank konden ze rechtzetten!’ foeterde hij. Rie bewoog
zich geruischloos, een toonbeeld van zachtaardigheid. ‘Tromp en de Ruyter waren
jullie toch maar te glad af, baas, wou ze zeggen; maar in alle stilte draaide ze haar
nationale trots den nek om. Met een beetje handig laveeren, waren de klippen van
zijn woede wel te omzeilen.
Een halve dag werd besteed met het uittrekken van dikke spijkers, die zonder
bepaald doel in muren en zoldering waren geslagen.
Toen moest het kamertje ‘met bezemen gekeerd’ worden.
Op een stralenden middag - Daddy gaf les - begaf Rie zich met een teil vol zeepsop
naar boven. Zij stelde zich voor, hoe het zijn zou, om in een lichte boot op het koele
water te drijven. Je lag op zachte kussens, oogen
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dicht. Boven je was de blauwe lucht.... Ze voelde meelij met zichzelf en toch ook
weer eenige voldoening in haar rol van martelaar. Vroeger had ze nogal veel pretenties
gehad. Maar sinds haar huwelijk met Tom waren zij op de vlucht geslagen voor zijn
uitspraak: Ieder mensch, die zich te goed voor werken vindt, is dom.
Rie had haar leven gebeterd, maar ze kon niet helpen, dat er niemand zoo onhandig
op de wereld was gekomen als zij. Niemand gooide als kind zooveel inktpotten om,
knoeide zoo met haar breiwerk, kaftte haar boeken zoo slordig.... Maar de
spreekwoordelijke schade en schande en het scherpe oog van een kritisch, alziend
man, hadden het hunne gedaan. Zij had het zóó ver gebracht, dat ze, zoo op het oog,
een goede huisvrouw leek.
‘Logisch denken,’ doceerde Tom. Goed. Wanneer je een kamer wou schoonmaken
begon je met de zoldering. Zij haalde een trapje, zette de teil ernaast en begon te
werken, belangstellend gadegeslagen door haar dochter en Othello, de poes. Die
vond het al lang goed als een ander zich druk maakte (en waarvoor? Dat kamertje
was vroeger zoo geschikt, lappen en rommel om in weg te kruipen en nu? Niks meer
aan). Maar Francis Elisabeth fronste haar voorhoofd. Kom, ik moet ook eens aan
den slag, dacht zij in haar blokgedachten. Dus doopte zij haar zakdoek - die ze als
een geboren dame altijd in de hand droeg - in het zeepsop en ging ermee op den vloer
kliederen. Othello gluurde argwanend naar haar en verrees met tegenzin, ièts te laat,
want voor hij er vandoor kon gaan kreeg hij nog een golf zeepsop over zijn rug.
Blazend van minachting en woede vluchtte hij naar de goot en begon zich van armoe
te wasschen, maar hij schudde zijn kop bij elke lik en keek vies; het zeepsop smaakte
hem heelemaal niet.
Toen Rie het wiebelig trapje was afgedaald en haar dweiltje had uitgespoeld, moest
ze even uit het raampje leunen. Ze genoot van de warme zon op haar wangen.
Droomerig staarde ze vóór zich.
Tegenover haar lag het duivenplat van den bankportier als een zonovergoten
vlakte'tje. De duiven, sneeuwwitte, gevlekte en grijze, trippelden en coquetteerden,
pikten in den etensbak, wiekten omhoog.... Wat een leven hadden die dieren....
‘Kip, kip,’ riep baby en trok aan haar rok. Dat beteekende, dat ze óók de duiven
wilde zien. Ze tilde het kind op. Verrukking kwam over het kleine gezicht. ‘Zie je
ze, de duiven,’ fluisterde Rie.
‘Kíp,’ was het verontwaardigd antwoord, terwijl baby's hoofd boos naar haar
toedraaide.
Bij grootvader en grootmoeder, buiten, had zij kippen gezien, ‘kiep, kiep’ geroepen
voor het hok en hun grasjes gevoerd. Nu vond zij het blijkbaar verraad om aan het
bestaan van andere vogels te gelooven. Ze zou het net zoomin in haar hoofd krijgen
als dat ze viervoeters, van koeien tot vliegen, anders dan poes zou noemen.
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De dikke bankportier kwam op het plat, verfpot en kwasten in de hand. Zeker een
vrije middag, dacht Rie. ‘Opa!’ schreeuwde baby. Fluks werd zij op den grond gezet;
mamma was doof voor haar protesten. Zelf bleef ze kijken naar de heen en weer
scharrelende figuur op het plat. Het was ook wel eens leuk om een ander te zien
werken. Van nature ging haar dat heel goed af.
De duiventil was alles voor den bankportier. Iederen Zondag en op Nationale
Feestdagen stond hij in zijn werkpakje, met opgestroopte mouwen, op het plat en
voerde iets uit. Wát, was soms moeilijk te begrijpen. Een kunst op zichzelf, altijd
iets aan één en dezelfde duiventil te kunnen verven of vertimmeren. Vorig jaar was
hij groen en geel, nu rood en paars. Tallooze malen klonk de stem van den
maniak-zijn-vrouw uit huis, al kwader en kwader, wanneer zij met het eten op hem
wachtte; hij was niet weg te krijgen. Wanneer hij moe was van het werken, leunde
hij tegen den muur en keek naar zijn dieren, tot de duisternis viel. Natuurlijk hadden
ze allemaal een naam; voor andere menschen waren het niets dan duiven, maar hij
kende al hun eigenschappen; soms ging er een op zijn hoofd zitten; een ander streek
neer in het holletje van zijn hand. Gespannen volgde hij de romans, die zich in hun
kleine samenleving afspeelden. Duiven hadden iets menschelijks. Af en toe joeg een
doffer zijn vrouw het hokje uit en haalde een andere binnen; een oud-tante viel haar
neef lastig. Een enkele maal vloog er een nieuwsgierig dwars-over, keek met zijn
kraaloogjes door het raam en pikte tegen 't glas. Voor Othello was dat de hevigste
terging en beleediging denkbaar. Rie hoorde wel eens van verre, hoe zijn bek op en
neer klepperde van machtelooze woede; een piepend geluid wrong zich uit zijn keel.
‘Hij heeft weer het duiven-complex,’ dacht ze dan.
De oude muur, waar de til tegenaan was gebouwd, had die prachtige,
warm-doorgloeide kleur, die alleen eeuwen van zonneschijn aan baksteen geven kan.
Links rezen de achterkanten der hooge grachte-huizen; zelfs van de overzij der gracht
zag je één huistopje. Rie noemde dat de vuurtoren, omdat je je kon indenken, dat er
niets dan zee achter was. Het had één groote glazen deur en twee raampjes opzij,
maar de vuurtorenwachter had zich totnogtoe niet laten zien.
De barok-huizen der volgende dwarsstraat, vol krullen en tierlantijnen, keken haar
met hun ronde raam-oogen aan. En verder weg, hoog boven alles uit, schitterde groen
de koepel der Oude Luthersche Kerk. Altijd leek die het licht te vangen; bij regenweer
en nevel gaf zij de triestheid kleur.
De lange, houten schoorsteen van den vischboer twéé huizen weg, trapsgewijze
gebouwd voor 't gemak van de schoorsteenvegers, verstoorde het romantisch geheel.
Maar hij deed Rie in de verte aan den Tour d'Eifel denken en dat verzoende haar met
zijn bestaan; dat bracht verstandhouding tusschen hen.
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Ja, het uitzicht was heerlijk, dacht Rie, zich met een zucht omdraaiend. Maar wat
het kamertje betrof.... Ze keek naar de gaten in de zoldering, de ramen, scheef in hun
scharnieren, de wrakke deur en ze floot nadenkend. Het leek bijna onmogelijk om
daar iets fatsoenlijks van te maken en toch zou Tom het klaarspelen. ‘Ziel scheppen,’
noemde hij dat. Zij had vroeger weleens geklaagd over dat oude huis, gezegd dat zij
liever ‘iets moderners’ wilde hebben. Maar Tom zei: ‘wat is modern eigenlijk? De
menschen praten altijd over “modern” en “tegenwoordig.” Ze gaan in een huis wonen;
ziezoo, hier zitten we nu, denken ze; het is nieuw en het blijft nieuw. Voor ze het
weten, is het huis uitgewoond - dan zien ze opeens, dat het toch niet is wat de dachten
- ze verhuizen weer, naar een nóg nieuwer huis. Ze gebruiken het; ze buiten het uit
en ze voelen niet, dat ze iets terug moeten geven - noem het liefde. Wat mij betreft,
ik houd van dit huis. En is het niet mooi om rusteloos aan het oude voort te bouwen?
Je weet.... voor mij bestaan eigenlijk alleen verleden en toekomst. Het heden is niets
anders voor me dan een steen, waaraan ik mijn ondervindingen van het verleden slijp
voor het werk van de toekomst....’
Met de bulldog-spirit zijn natie eigen, wierp Tom zich op den arbeid. Hij gebruikte
drie kilo stopverf om de gaten te stoppen, pas daarna kon hij met verven beginnen.
‘We zullen vroolijke kleuren kiezen,’ zei hij; ‘ze is emotioneel en dat maakt haar
rustig. Geel voor de zoldering, blauw voor 't kozijn. De meubelen maak ik blauw
met smalle, zwarte biesjes. Het mag geen amateurswerk lijken, en juist de afwerking
doét het, weet je.’
Rie knikte ernstig, instemmend. Ze dacht aan de stoelen, die zij eens had geverfd,
toen zij nog op kamers woonde. De eerste dik beklodderd, de laatste heel zuinigjes,
omdat haar verfpot leeg was en haar beurs ook. Maar nu zou ze zooiets niet meer
doen! Stel je voor, met zoo'n man!
Ze mocht al lang blij zijn, wanneer hij haar goed genoeg vond om als krullenjongen,
schildersleerling, kortom: Manusje van alles te dienen.
Ook Francis Elisabeth roerde zich in die dagen. De activiteit van haar ouders sloeg
op haar over. 's Morgens werd zij het eerst wakker. Stilletjes slipte zij uit bed en ging
op een draf naar de huiskamer om Daddy's cigaretten te halen. Meestal diepte zij ook
lucifers op. Daddy lag dan nog onbewegelijk en zag er zoo vredig en onschuldig uit,
dat het haar blijkbaar verteederde. Ze bekeek hem, haar hoofd schuin. Dàddy.... zei
ze dan. Een wereld van gevoel lag in dat woordje. Ze wachtte niet langer, maar kroop
bovenop hem. ‘Daddy, kiss!’
‘....Yes baby, good morning,’ kwam een stem uit een andere wereld. ‘Gizengettes!’
Ze had intusschen een cigaret uit het doosje genomen en probeerde die nu tusschen
zijn lippen te duwen. Ze wist wel, dat maakte hem altijd wakker. En hij kwam ook
rechtop zitten en glimlachte naar haar.
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Misschien zag baby ook, dat zijn gezicht dan het liefst was - ze klopte hem op den
schouder: ‘da-ling pappa.’
Zoodra hij een beetje asch in het aschbakje had getipt, dribbelde zij ermee naar
de keuken en leegde het in 't vuilnisvat. ‘Imemp,’ bracht ze het weer.
‘Je bedoelt zeker empty,’ verbeterde Daddy, in wie ook de leeraar intusschen was
ontwaakt. Maar zij had het veel te druk om naar hem te luisteren. Ze sloeg de dekens
aan het voeteneind om, stapte dan, gewichtig kijkend, naar een stoel en kwam even
parmant terug, met een paar sokken. Ze greep Daddy's teenen en probeerde er een
sok omheen te wringen. ‘No Baby! Dat doe ik liever zelf. Good child! Good.’
‘Papa loves?’ ze stond weer met haar hoofd schuin. Eigenlijk was de vraag
overbodig, want ze wist het antwoord wel, maar ze wilde het graag nog eens hooren.
‘Yes, pappa loves baby,’ knikte hij haar toe.
Pas na deze ochtend-samenspraak, stond Francis Elisabeth haar moeder toe haar
te baden en haar pony onberispelijk te kammen. Breakfast wachtte intusschen al.
Rie-de-droomster had geen tijd voor dralen, 's morgens; ze wist dat Tom dadelijk na
het maal weer naar boven zou willen; hij was door werkdrift bezeten; hij at zijn toast
met een abstract gezicht; in een gesprek liet hij zich niet meer betrekken, al vleide
baby en draaide Othello om zijn beenen. Rie hield zich stil. Hij zou er niets van
merken, als ik opeens in de draak met de zeven koppen veranderde, dacht ze.
Ook baby werd, wanneer haar bordje leeg was, door dringende plichten
zolderwaarts geroepen. Noodgedwongen verdween ook haar bewaker, Othello.
Ziezoo, dat bedrijf is afgewerkt, dacht Rie. Het stel is weer boven. Hoe ik ze weer
beneden moet krijgen.... that 's another story, zou Kipling zeggen. Want Tom kon
even Oost-Indisch doof zijn als de bankportier. Baby en Othello ging nog, die droeg
je, al schreeuwde zij en trapte hij met alle vier zijn pooten, maar Tom was te zwaar
voor zulke experimenten en bulldogs beten.Bij haar onstuimige binnenkomst in het kamertje, trapte Francis Elisabeth zonder
mankeeren een of twee doosjes schroeven en spijkers om. ‘Sorry,’ zei ze, beleefd.
IJverig begon zij ze op te rapen. Ze was geniaal in het ‘scheppen van bezigheden.’
Maar sorteeren vond ze onnoodig; alles ging door elkaar in één doosje. En ze begreep
niet, waarom Daddy, wanneer hij een spijker noodig had, op eens zoo duister keek
en met klem ‘Damn it’ zei.
‘'t Is the matter?’ informeerde ze verscheiden malen, haar hand op zijn schouder
leggend, haar groote, donkere oogen vlak voor zijn gezicht, als hij, op zijn knieën
zittend, driftig in de doosjes rommelde. Soms hielp zij weleens echt, door een latje
vast te houden, wanneer Tom aan 't zagen was. Als zij dan een pluimpje kreeg was
ze in de wolken.
Het hout, waar Tom de meubelen van maakte, werd door den groenman
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geleverd. Wekenlang al had Japie, het zoontje, kisten meegebracht. De verdienste
was voor hem - jongste van elf kinderen. ‘Ik wil wel kneggie worden, maar ik ben
onder de maat, zeggen ze,’ vertelde hij Rie vertrouwelijk, met zijn hooge kinderstem.
‘Maar nou kan ik toch voor nieuwe rolschaatsen sparen. Moet u me zien rije!’ En
dat heeft vorig jaar zes weken in 't Binnengasthuis gelegen, dacht Rie. (Toen was
hij, al schaatsende, in de Spuistraat door een auto aangereden.... hersenschudding).
Dat zijn moeder hem laat gaan! Maar zeker veranderde je mentaliteit, wanneer je elf
kinderen had.
Met de kisten deed Tom wonderen. Wat had hij al niet gemaakt, in het huis.
Sierlijke meubeltjes, die zoo weinig hun herkomst verrieden, dat de menschen
vroegen: Is dat antiek?
De kisten kwamen uit alle werelddeelen en Rie poogde zich altijd de menschen
en landen, die hun opschriften vermeldden, vóór te stellen. De namen varieerden
nogal.
D. Mc. Lean, South Africa.
....Een landverhuizer, tanige Ier. Hij bewoog zich houterig en sprak weinig; hij
kluisde, zijn vrouw en kinderen waren dood.
Cooperativa de Citricultores de Sorocaba, St. Paulo, United States of Brasil.
....Donkere Zuid-Amerikanen, slangachtig vlug in hun bewegingen; vaak twistten
zij om een meisje, een vloek, een dreigement, messen flitsten, bloed vloeide....
Peppers Fruit Company, Los Angeles.
....De firma bloeide door filmsterren-klandizie. Alle deelgenooten woonden in
villa's. 's Avonds glansde het fruit op de tafels van Our Darling Mary, Garbo de
Ondoorgrondelijke en de Blonde Venus.
Antonio Gomez y Hermanos, Murcia Espana.
....Spanjool op jaren met een buikje; hij woonde in een wit huis, aan den voet der
bergen. Hij zou nog eens een beroerte krijgen van woede op de lieve knaapjes, die
in zijn boomgaarden stalen. Hij schold op de appelpluksters, wanneer zij lonkten
naar de jonge kerels. (Naar hem keken zij niet en zijn eigen vrouw was een tang). 's
Avonds verjoeg hij de paartjes, die onder zijn boomen wilden minnekoozen.
Fiduciaria Orto, Internazionala Frutticola, Bologna-Imola.
....Knappe Italiaan; alle vrouwen waren verliefd op hem, maar hem liet het koud.
Hij treurde om een gestorven lief en nooit zou hij met iemand anders trouwen....
Tom monsterde het regiment kisten als een generaal zijn soldaten. Zoet geurend,
zacht gevlamd hout van den sinaasappelboom, zacht, wit peerenhout, soepel
appelhout....
Bij zichzelf zei hij: Jou gebruik ik hiervoor, jou daarvoor. Zóó vormde

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

270
een stukje sinaasappelboom van het Landbouw-Proefstation Suriname samen met
Nieuw-Zeelandsch appelhout één poot van baby's bed. Salomo's bed was gemaakt
van ceders uit den Libanon, maar zij zou slapen op stukjes van de heele aarde - de
werelddeelen ontmoetten elkaar.
Zooals paddestoelen in éénen nacht uit den grond verrijzen, zoo bracht bijna iedere,
nieuwe dag een ander meubelstuk voor de ‘nursery.’ Sofa-bed, tafel, fauteuiltje,
toilettafel, kastjes, krukjes voor de visite, volgden elkaar op.
Het was of de tooverstaf der Goede Fee het haveloos kamertje had aangeraakt en
veranderd in een wereldje van blauw en goud, als zomerhemel en zonneschijn, met
smalle reepjes zwart uit den mantel der nachtkoningin.
Toen alles klaar was, nam Francis Elisabeth haar kamer met waardigheid in bezit.
Ze liet wel blijken dat ze tevreden was, maar in het bezadigde. Wanneer je ook iederen
dag geholpen hebt met spijkers oprapen en latjes vasthouden, val je niet dadelijk om
van verbazing.
‘Nu moet je boven slapen, baby,’ zei Rie, met iets van weemoed in haar stem....
Het zou vreemd zijn, haar 's ochtends niet naast je eigen bed te zien in het oude
ledikantje, dat nu te klein geworden was. Baby zelf vond het uitstekend. Go bed nice room, zei ze den eersten avond toen de groote verandering plaatshebben zou.
Ze nam Pierrot, die altijd mee in bed moest (en die ze er altijd na een paar minuten
weer uitsmeet) onder haar arm en wandelde, met een gezicht of ze lid van de
Vredesconferentie was, naar boven.
Het instoppen en goedennacht kussen duurde langer dan anders, dien avond.
Eindelijk, met een zwaar hart, draaide Rie het licht uit en draalde nog in 't donker.
‘Good night, sweetie. God bless you,’ fluisterde zij. Maar haar dochter antwoordde
al niet eens meer. Ze voelde zich zóó gewichtig en besefte blijkbaar zóó diep, dat ze
hier gekomen was om te slapen, dat verder praten haar dwaasheid leek.
Dien nacht had Rie een droom.
Ze ging naar boven, om te zien of baby nog goed was toegedekt. Maar op de trap
al, zag ze een lichtschijnsel, uit het kamertje.... Had zij vergeten het licht uit te
draaien?
Voor het glazen deurtje bleef ze verstijfd van schrik staan. Er stonden twee mannen
voor baby's bed. Dadelijk wist ze wie het waren. De dikke, zwarte Antonio Gomez
en de lange: Mc. Lean.
Ze wilde de deurknop grijpen, maar haar arm was verlamd. De twee mannen
hadden ruzie. Waarover begreep ze niet dadelijk, maar opeens gooide Antonio een
kastje open en wees: ‘Asjeblieft. Mijn hout. Van mijn boomen. Wat heb ik er voor
gekregen? Geen cent! Toegeven moest ik het, als emballage.’ Hij sloeg met zijn vuist
op het kastje; een vaasje viel op den vloer - dat baby niet wakker wordt, dacht Rie.
‘En ik zeg je, dat ik leelijk bestolen ben, wanneer dat hout goed genoeg is, om er
zulke meubelen
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van te maken. Dokken zullen ze me, of ik trap de heele rataplan in mekaar. Hij hijgde,
zijn oogen waren bloedbeloopen, Mc. Lean keek hem met een ironisch glimlachje
aan. ‘Dat gaat immers tegen alle eerlijke handel in! Deze meubelen zou iedere
deurwaarder op honderd gulden schatten. Ik eisch vijftig percent.’
Nu begon de kalme stem van Mc. Lean te praten. ‘Bedaar toch, man. In de eerste
plaats overdrijf je sterk, want ziehier.’ Hij opende allerlei laden en kastjes en klopte
op het hout. ‘Dit komt uit Brazilië, dit uit Indië en daar heb je mijn eigen latjes. Hoe
wou je dat verdeelen, percentsgewijze? Nee man, wees verstandig. Heb er liever
plezier in, dat een kind voor een paar dubbeltjes een stel meubelen heeft en vergeet
niet, dat het crisis is. Wees een beetje humaan, mijn waarde!’
‘Humaan? Ik zal je!’ En tot Rietje's ontzetting vloog Gomez als een tijger op den
langen Ier af. Blijkbaar had die een aanval verwacht. Als een goochelaar ving hij
zijn belager op en gooide hem over den kop; hij kwam weer netjes op zijn beenen
terecht, rende meteen, als een dolle stier, weer op zijn tegenstander af.
‘OOO.... straks gaat alles in elkaar,’ jammerde het in Rie. Die tweede aanval kwam
te onverwachts voor Mc. Lean. Hij viel, vlak voor het raam; worstelend rolde het
tweetal over den vloer, Mc. Lean probeerde vergeefs zich van het gewicht van den
Spanjaard te bevrijden. Antonio vocht als een bezetene. Hij wist het roodharig hoofd
van zijn vijand over de vensterbank te duwen, drukte het lichaam achterover.
Rie wilde gillen; er kwam geen geluid uit haar keel.
Langzaam zakte Mc. Lean, tot eindelijk alleen zijn lange beenen nog over het
kozijn hingen. Antonio lag nog altijd bovenop zijn prooi; hij wilde hem met een
laatste zetje uit het raam gooien, maar opeens werd zijn eigen zwaarte hem teveel.
Samen tuimelden zij omlaag. Rie hoorde nog een huilenden angstkreet.
Met een schok werd zij wakker, rechtop in bed, trillend over al haar leden. Wat
was er gebeurd?
Buiten gierden windvlagen over de daken. Opeens herinnerde zij zich haar droom.
Even verademde zij. Gelukkig, het was maar een droom geweest. Zij ging liggen.
Maar slapen kon ze niet. Onrust bleef kloppen in haar lichaam en de leege plek naast
haar bed gaf haar een wee gevoel, van binnen.
Soms was een droom een waarschuwing. Als er toch eens een kerel op zolder zat.
Het zóu wel niet, maar.... Vastbesloten gleed ze uit bed. Op zolder was alles vredig.
Grauw ochtendlicht scheen al door de dakraampjes. Othello lag in een bordpapieren
doos voor baby's deur; toen zij bij hem kwam keek hij haar slaperig aan, vliesjes
bleven over zijn oogen. Zij zoende hem op zijn kop.
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In het kamertje had de wind een paar deurtjes opengestooten; de raampjes klapperden.
Maar baby sliep rustig. Heelemaal onder de dekens gekropen; alleen haar vlokkig
haar en vijf gespreide vingertjes kwamen er boven uit. Achteloos vóór het bed lag
de eeuwig-melancholiek starende Pierrot. Kleine Pierrette.... Voorzichtig sloeg Rie
het dek wat terug, tot het onder haar kinnetje was. Dan boog zij over het klein gezicht;
de slaap had het iets droomverlorens gegeven. Hoe stil, hoe stil was een slapend
kind....
Zij boog nog dieper, tot zij het zachte adem-zuchten hoorde. Toen was haar dwaze
moederhart gerustgesteld.
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Paradijs
door Henk Vos
Ach, de schoolbank was de hardste niet,
Wanneer jouw lange vlechten voor mij lagen
En het schooluur was het langste niet,
Wanneer mijn oogen jouw gelaat maar zagen,
Zoo vaak een enk'le keer geworden liet
De meester stil en jij dorst aarz'lend wagen Gelijk een eekhoorn schuchter ommeziet Met je lichte, zachte oogen iets te vragen:
Of 'k straks met tikken jou het eerst zou jagen?
O, helder waren deze blonde dagen,
Toen jeugd dit alles stil gebeuren liet;
Wij konden onbedreigd de liefde wagen,
Te wonderlijk dan dat wij 't wonder zagen Of ooit het leven deze vreugd' weer biedt?
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Levensdroom
door Henk Vos
Ken je ook dit stil verlangen,
Als je door de lanen dwaalt,
Waar nog ijl de blaadren hangen,
Waar een gelig licht door daalt?
Ging je ook zoo zacht bewogen
Door het ijle, gele licht,
Tot je hart was volgezogen,
Als de blaadren van het licht,
Van dit stil maar diep verlangen,
Dat, o onverdiende loon,
Na het wachten, o het lange,
Leven wordt nog even schoon?
Dwalend onder hooge boomen,
Gelig licht door 't ijle loof,
Heeft mij in bezit genomen
Hoop, verstild tot vast geloof,
Dat nog eens zoo onbevangen
Liefd' in mij te leven koom'.
Werd dit ook in stil verlangen
Jou als mij een levensdroom?
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Kroniek
Van Deijssel zeventig jaar
Als dit nummer van Elseviers Geïllustreerd Maandschrift verschijnt zal het feest
gevierd, de hulde gebracht zijn: op 22 September wordt K.J.L. Alberdingk Thijm,
zich noemende L. van Deijssel, zeventig jaar. Blijkens de zeer uitgebreide
huldigingscommissie, die zelfs een internationaal karakter draagt, wenscht men op
dien dag een gansche, min of meer litterair-gevoelige wereld van haar dankbaarheid
en bewondering te doen getuigen.
Prachtig! Ik vermoed evenwel, dat er méér oude vrienden en kameraden,
tijdgenooten van den jubilaris, zullen zijn, die, evenals ik (slechts vier jaar zijn
jongere) met eenige, o zonder twijfel blijde, verwondering, zelfs reeds van de lange
lijst der commissieleden hebben kennis genomen en zich hebben afgevraagd: is
werkelijk ónze Van Deijssel ten slotte toch nog zoo iets als populair geworden, en
zijn er inderdaad zóó talrijke van zijn groote verdiensten en eminente beteekenis
innig overtuigden? Het is misschien toch geen heel mooi gevoel, dat uit deze verbazing
blijkt, er schuilt misschien wel éénige jaloerschheid onder - neen, kom, laten wij ons
alleen maar verheugen en aannemen, dat, wat eens het geluk en de trots van weinigen
was, na ongeveer een halve eeuw tot innerlijk bezit eener zoo ontzaglijke
menschengroep is geworden.
Maar dit is zeker - ik heb het ook uit sommige reeds verschenen artikelen van
tijdgenooten kunnen constateeren - ónze gedachten gaan bij dit feest terug naar lang
vervlogen jaren, toen Van Deijssel nog alléén van ons was - van ons die met hem
jong waren - ónze groote voorganger en baanbreker, en d i t intieme besef zal men
ons wel gunnen: dat niemand anders dan wij van '80 en van '90 diep kan zijn
doorgedrongen in den geest die dezen held van het woord heeft bezield, toen hij zijn
eersten stormloop ondernam en de driekleur van vrijheid, menschelijkheid en
schoonheidsdrang op zijn eerste barricade plantte. Wij die met al onze eigen
hartstochtelijkheid onzen hartstochtelijken aanvoerder hebben moeten verdedigen
tegen zijn bespotters en belagers, wij die voor hém en voor Willem Kloos geleden
en voor hen gevochten hebben, wij alleen wéten, beter ook dan welke latere
historieschrijvers ook, wat hun namen beduiden, niet voor óns alleen, maar voor de
schoonheid en voor die eigenlijke eeuwigheid die ook de beste historieschrijvers
maar zoo zelden weten te beseffen, de eeuwigheid van de idee.
De kwestie is: dat hier niets te bewijzen valt, dat men het alleen kan hebben belééfd
en doorvoeld, hét, dat is het waarachtig nieuwe en frissche, het door-en-door echte
en sterk levende, dat met de groote tachtigers is opgebloeid in Holland. Herhaaldelijk
is al opgemerkt, dat ook de ‘jongeren’ die thans op hen smalen, oneindig veel aan
hen te danken hebben, al hebben
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ze daar dan zelf geen benul van - maar ook dit valt immers nóóit te bewijzen! De
smalers zullen lachen om zulke opmerkingen! Zij hebben immers alles zelf
uitgevonden, hun scherpen blik op menschen en wereld, hun vrije, ja aarzellooze,
en van zoo'n enorme intelligentie blijk gevende uitingswijs; zij hebben zich zelf
gemaakt, van kop tot teen, en mét zichzelf de uiteindelijke ontwaking en
bewustwording van de Nederlandsche cultuur. En Van Deijssel is iemand, die in zijn
‘puberteitsjaren’ wel grappige dingen heeft geschreven, maar later tot verachtelijk
zachtmoedige menschenliefde is vervallen, ja tot sentimentaliteit. Schreef hij niet
ééns iets over ‘een méér dan mooie wánt lieve vrouw’? Lieve! Kan het erger?
Neen-neen, ik zeg het waarachtig niet om één enthousiaste stem te smoren, één
werkelijke genegenheid te kwetsen, maar wij alleen, die van zijn tijd zijn geweest,
en nóg zijn, wij kunnen Van Deijssel begrijpen. En in ónzen eerbied, ónze
bewondering, ónze hulde ten slotte, ligt iets dat niemand anders geven kán,
onmogelijk, noodlottig-onmogelijk! Daar mogen dan, voor mijn part, die anderen
jaloersch op zijn.
H.R.

Boekbespreking
M. Mok, Badseizoen, Hilversum, Rozenbeek en Venemans, 1934.
M. Mok, dien de Elsevierlezers uit ander proza en uit verzen kennen, is een zéér
eigen persoonlijkheid, beter te vergelijken, met figuren uit de schrijverswereld van
het einde, der vorige eeuw dan met zijn tijdgenooten. Evenals de meeste van die
laat-eeuwsche prozaïsten is hij somber gestemd, zeer pessimist, en uit hij zich in
wrang-geestige, vaak ironische schildering der samenleving, in zelfspot ook - en
soms in diep doorleden klachten, doorvoelde wanhoopskreten. Dat intusschen
niemand, die dit leest, zich van de lectuur zijner geschriften late afschrikken: Mok
kan amusant zijn voor wie niet te gevoelig, ál te gevoelig misschien, reageeren op
zijn geest en toon. In ‘Badseizoen’ kan men ook het veelbelovend begin zien van
een echte schrijversloopbaan. Want dat deze Mok, al mokkend, een echte schrijver
gaat worden, staat bij mij vast. Zijn enthousiasme, zijn idealisme, hoe sterk ook
onderdrukt, zijn liefde tot het woord, den stijl, de litteraire expressie, zijn er mij
absoluut betrouwbare borgen voor.
Geest en menschenliefde hebben al velen, die zich levenshaters waanden, van
ondergang gered. Zij zullen het ook dezen diep somberen jongen schrijver doen.
Want zooals hij, nu reeds, sommige vaak voorkomende, maar toch niet al te banale
menschentypen blijkt te hebben doorzien en te hebben doen herleven in dit eenvoudig
en triest verhaal van hedendaagsche toestanden en gebeurlijkheden, zoo kan het,
ondanks alle melancholische overwegingen, alléén met plezier, met
scheppingsvreugde!
H.R.
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Alie van Wijhe-Smeding, Ik verwacht het geluk, Leiden A.W. Sijthoffs
U.M., 1934.
Bij ieder boek van Alie van Wijhe-Smeding staan wij voor een raadsel. Een hoogst
merkwaardige vrouw is deze schrijfster, een vat vol tegenstrijdigheden, een
temperament vol excessen. Het is of zij met, de jaren steeds overvloediger is
geworden, want haar eerste boeken (‘Webben’ en ‘Achter het Anker’) waren toch
van stijl en opzet veel gedempter, veel ingehoudener, hoezeer ook deze aanklacht
waren en verbeten opstandigheid. Alie Smeding is, van meet-af-aan, iemand geweest
die zich eigenlijk in het gewone leven niet thuis gevoelt. Het leven kwélt haar en het
leven streelt haar; in deze diepe tweespalt leeft haar ziel als in een eeuwig vagevuur.
Zij behoort tot diegenen voor wie het bestaande op zichzelf nooit voldoende is; zij
wordt onweerstaanbaar gedwongen tot verscherping, verheviging vooral, van het
bestaande. Voor haar is het b.v. nooit voldoende als iets grijs is of teeder, het moet
dan nog veel méér zijn dan teeder en grijzer dan grijs. Haar heftig temperament gaat
steeds uit naar overmaat. Overmaat aan vreugde, leed, verbittering, geluk. Wanneer
zij een bepaalde zielestemming van een bepaald persoon wil schetsen, dan doet zij
dat op zulk een wijze, dat die zieletoestand een verhevigde wereld is geworden,
waarin een hang naar bezetenheid heerscht. Zij is een wezen in wie alles ziel is; men
kan constateeren dat de ziel alles overwoekert, zoowel verstand als geest. Haar gebied
is onbestreden dat van het gevoel, het edel-ménschelijke zoowel als het begeerte-volle,
en deze vele gevoelens en verlangens - door het verstand slécht geleid, door den
geest zelden volledig begrepen, brengen haar tot toestanden van extase. Zij is in
droomen verloren, zij ziet de wereld zelden als realiteit, maar als een magisch beeld,
dat boeit, dat roept, dat toovert. Haar hunkerend hart is één vraag naar liefde, naar
liefde van mensch-tot-mensch en óók naar die liefde die verzoenend over de wereld
zou kunnen gaan.
Wat haar nieuwe boek betreft: daarin toont zij zich van haar meest optimistischen
kant. Zij ‘verwacht het geluk’, dat wil zeggen, de hoofdpersoon, de jonge vrouw, is
zich diep-in de mogelijkheid van geluk bewust en ondanks haar aanvankelijk zéér
weinig-vreugdevollen toestand als weeskind in een inrichting, is haar hart vol
zekerheid omtrent het geluk dat voor haar is weggelegd. Deze droom-van-geluk
weeft zich steeds door het leven van allen-dag en onttrekt haar aan de werkelijkheid.
Haar bestaan in het weeshuis, de verschillende kinderen waarmee Pieta samenleeff,
is goed weergegeven, evenals de suggesties der droombeelden, die uitstekend te
noemen zijn. Inderdaad komt voor Pieta het geluk. De charmante antiquair en
kunstkenner verovert haar hart (zij zelf ziet er allerbekoorlijkst uit) en mét hem
betreedt ze het gedroomde land. Echter, dat is slechts tijdelijk, Hans Wietzel is er de
man niet naar om het geluk heel ernstig te nemen. Zoo treedt bij haar alras een vorm
van leven in, die weer bestaat uit eenzelvige
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droomerijen en overpeinzingen.
Maar - en dit is de kern van het boek - ze geeft zich niet gewonnen. Voor haar is
het: ‘to be or not to be’. Zij wil strijden voor het geluk en zij doet dit op de haar eigen
instinctieve wijze. Maar aangezien zij een rein meisjeshart bezit, is haar strijd niet
geraffineerd, maar roerend en daardoor ten slotte vruchtdragend. Het is haar geloof
in de mogelijkheid van geluk, het is haar strijd, op kinderlijke wijze gevoerd, die
haar tot de overwinning voeren. Hans Wietzel ten slotte is beter dan hij leek en de
zuivere liefde van Pieta voert hem tot inzicht. Toch zijn we aan het einde van het
boek nog niet overtuigd. Pieta is er nog niet met haar Hans! Pieta is er nog niet met
haar hart! Hans Wietzel lijkt ons wel een erge egoïst en vrouwenjager en Pieta nog
niet wijs genoeg.
Het is stellig de bedoeling der schrijfster geweest om met dit boek iets positiefs
in de wereld te zetten, iets van geloof, hoop en liefde. Toch is, volgens onze meening,
deze roman nog te veel overstroomt van een soort gevoel, dat de wereld niet verder
brengt. De zinnen en de beelden dragen dikwijls van dien chaos het kenteeken. Zij
zijn vaak te overladen, zij willen meer zeggen dan noodig is, zooals Pieta's gevoel
ook dikwijls meer vraagt dan de wereld geven kan. Natuurlijk kan men als auteur
zulk een natuur zeer goed teekenen, maar dan met inzicht. Het verstand moet ordenend
ingrijpen, de geest moet overzien en tot wetmatigheid brengen, daar waar het gevoel
dreigt zich in het matelooze te verliezen. Deze zeer begaafde schrijfster heeft zich
zelf nog niet voor het beslissende probleem gesteld.
JO DE WIT

Felix Timmermans, Pijp en Toebak. Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, z.j.
Men kan niet zeggen, dat deze novellenbundel nieuwe perspectieven opent op
Timmermans' talent. Hier en daar treft ons een zekere matheid en onverschilligheid
in de wijze waarop de schrijver zijn verhalen tot een ‘goede’ oplossing brengt. Hoe
anders te verklaren het negatieve in een vertelling als ‘Rond een plaats van portier’
b.v. - er zijn er meerdere, die dezen geest ademen! - bij een auteur, die zich van den
aanvang af zoozeer als een positief en vitaal schrijver heeft laten gelden? Of schemert
hier een waarachtige en dieper liggende levensontgoocheling door en moeten wij in
deze negatief-eindigende verhalen de verbeelding zien van een negatievisme, dat in
de eigen ziel van Timmermans zijn woekering begonnen is. Een uitzondering op
deze negatief-geladen novellen vormen feitelijk slechts ‘De Uil’ en ‘Het zegevierend
Haasje’ en wij vragen ons af, of daar misschien - in het dierenepos - nieuwe
mogelijkheden liggen voor een positieve ontwikkeling van Timmermans' talent.
Scepticisme en teleurstelling spreken uit zijn verhalen over m e n s c h e n ; bedrogen
hoop, bedrogen vertrouwen. In zijn d i e r e n -fabels leeft daaren-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

279
tegen nog de oude speelschheid van geest, die zijn beste werk zoo aantrekkelijk
maakte. Daarom vermoeden wij, dat in dit laatste genre op het oogenblik zijn
schoonste kansen moeten worden gezocht.
‘Pallieter’ was in den grond der zaak een poging om zich zelf te forceeren. Zij
slaagde in schijn; maar al spoedig is uit Timmermans' werk gebleken, dat dit forceeren
iets in de ongereptheid en argeloosheid van zijn talent beschadigd had. Wie
‘Schemeringen van den Dood’ kent, weet, dat ‘Pallieter’ niet echt (in geestelijken
zin) kon zijn, dat daar de oogen gesloten werden voor dingen, die de schrijver eens
had gezien en die hij met geweld vergeten wilde. Deze ‘verdringing’ heeft hem een
goed deel van zijn talent gekost, al heeft ze hem een populariteit gebracht, die hem
waarschijnlijk anders niet zou zijn te beurt gevallen.
In ‘Breughel’ en ‘Franciscus’ heeft Timmermans al zijn kaarten op het uiterlijke
gezet. En vooral in ‘Franciscus’ is dit uit den aard der zaak op een al zeer pijnlijke
mislukking uitgeloopen. In ‘Breughel’ ziet men per slot van rekening nog
‘schilderijen’, maar in ‘Franciscus’ heeft men daaraan niet genoeg; daar zijn veeleer
de ‘schilderijen’ juist datgene, wat ons het ontstellend tekort aan ‘geest’ in dien roman
beseffen doet.
‘Pijp en Toebak’ houdt den schijn niet langer op. Er komen geen groote schilders
nog heiligen voor in de dertien verhalen, die dezen bundel uitmaken. Het zijn weer
de ‘gewone menschen’ - Jan Rap en zijn maat! - uit wier leven ons hier wordt verteld,
met uitzondering dan van de twee bovengenoemde dierenfabels. Doch Timmermans
teekent ze ons hier niet meer in hun volle glorie, zooals b.v. in de
‘Driekoningen-tryptiek’ of in de ‘Zeer schoone uren van Juffrouw Symforosa,
Begijntje’. Hun veerkracht loopt ten einde. Van buiten lijken zij nog wel wat op hun
voorgangers, doch ‘de muziek is er uit’. Er is iets opzettelijks in hun woorden en in
hun gedragingen en daarachter een moeheid, alsof zij nauwelijks de kracht hebben
om ‘te bestaan’. Reminiscenzen aan figuren uit Timmermans' vroeger werk duiken
af en toe op en hadden wij de beide dierenverhalen niet ‘als onderpand’, dan zou de
toestand hopeloos beginnen te worden; nu zijn wij vervuld met de hoop, dat de
schrijver langs dezen weg zal weten te ontkomen aan de gevaarlijke uitputting, die
zijn talent bedreigt.
ROEL HOUWINK

Nanda Sandbergen, Open Poorten. Assen, Van Gorcum & Comp., z.j.
Nanda Sandbergen is een vruchtbare dichteres. Gemakkelijk schijnen haar verzen
zich bij haar stemmingen aan te passen. Haar werk handhaaft zich ten naaste bij op
hetzelfde peil. Het is in zijn uitingen niet overdreven, maar mist elke evocatieve
kracht. Men wordt er koud noch warm bij. Er worden honderden van dergelijke
gedichten geschreven, al worden zij niet alle gepubliceerd. Er is een tijd geweest,
toen de invloed der Tachtigers op ons
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letterkundig leven nog van beteekenis was, dat men met dergelijke poëzie den drempel
der openbaarheid niet waagde te overschrijden, doch allengs is de angst voor het
beulszwaard der kritiek (Van Deyssel!) geweken en levert het dilettantisme weder
zijn gebruikelijk contingent ‘berijmd gevoel’. Men behoeft zich daar niet al te bezorgd
over te maken: het dilettantisme is onuitroeibaar; het kan wel een tijd worden
onderdrukt, maar niemand is bij machte het geheel te verstikken. En dat is per slot
van rekening maar goed ook: want bij het uitrukken van het onkruid trekt men licht
de kostelijke tarwe mee.
Er is dan ook o.i. geen reden dit bundeltje van Nanda Sandbergen ‘zwart te maken’.
Het is daarenboven tamelijk pretentielooze poëzie. Naar menig wankel en eenzaam
hart zal het zijn weg vinden. En wat is daar voor kwaad bij? Het ouder werk van
deze dichteres had nog wel eens hoogmoedige allures, maar dit is stil en ingetogen
geworden, al is het daarbij, helaas, van innerlijke structuur even zwak gebleven. Of
hier niet met een strengere zelfbeperking iets te bereiken ware? Wij weten het niet;
vermoedelijk verdraagt juist het minder sterke talent zulk een in het gemoedsleven
ingrijpende operatie slecht.
ROEL HOUWINK

Jan H. Eekhout, Doolagiën. Maastricht, A.A.M. Stols, 1932.
Onder onze jongere dichters zijn vele zwerfsche geesten. Zij dolen door natuur- en
cultuur-wereld zonder voor hun innerlijke onrust rust te vinden. Eén van hen, die
reeds vele dool- en verkenningstochten ondernam is Jan H. Eekhout. Van zijn
onweerstaanbaren drang tot (geestelijk) vagabondeeren is deze bundel verzen een
hernieuwd bewijs. De bonte rij der onderwerpen spreekt voor zichzelf in dit opzicht:
Villon, Don Juan, Brahma, Sappho's Ode aan Aphrodite, Amarezza, Gevangen
Orang-oetan, J.H. Leopold, Charlie Chaplin, de Rattenvanger van Hamelen, Pavlova,
Sebastiaan, Ruusbroec, Sankt Peter Hille, drie spreuken van Bhartrihari, enz., enz.
Als een vlinder van bloem tot bloem, zoo zweeft de dichter in zijn verbeelding
door de geschiedenis der menschheid, hier en ginds een spiegelscherf vindend, waarin
iets zichtbaar wordt van zijn eigen gelaat en van dat van zijn tijd. Maar weinig weet
zijn eigen tijd hem te schenken. En is dit niet de diepere oorzaak van al dat zwerven
onzer jongere dichters, dat zij geen positieve houding meer vinden kunnen met
betrekking tot de werkelijkheid, waarin zij door het feit hunner geboorte nu eenmaal
staan? Pogen zij niet telkens door de vlucht in historie en legende zich te onttrekken
aan den concreten nood van het oogenblik? Zeggen onze jonge dichters ons over het
algemeen iets, dat rechtstreeks te maken heeft met het oogenblik, waarin wij, mèt
hen, leven?
Hun werk geeft het (negatief) antwoord op deze vragen. En al is het vaak

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

281
sterk van rhythme en plastiek, toch gaan wij hoe langer hoe meer beseffen, dat er
iets in ontbreekt. ‘Doolagiën’.... maar wie verstaat dat woord nog in een tijd, die van
ieder onzer eischt, dat wij blijven op de plaats, waar wij gesteld zijn en het daar
uithouden!
ROEL HOUWINK

Decorative Art 1934. The Studio year book. Ed. by C.G. Holme. The
Studio Ltd. London - New York, 1934.
Gelijk alle jaarboeken van The Studio is ook dit wederom vol voortreffelijke
afbeeldingen, thans een beeld gevende van moderne woning-inrichting in diverse
Europeesche landen. Nederland is daarbij vertegenwoordigd door de architecten
Brinkman en Van der Vlugt, W.H. Gispen en Bas van Pelt. Of Antoinette Boissevain
een Hollandsche is, weet ik niet. De inleiding is van John de la Valette, met het
actueele opschrift ‘Back to Decoration?’ Daarin wijst hij op de reactie, welke de
strenge zakelijkheid heeft opgewekt en die leidt naar een grootere behoefte naar meer
dan het functioneele alleen, naar versiering. ‘The reaction - zoo schrijft hij o.m. against superfluous objects and aimless ornament has gone the full length, until
anything falling short of the hygienic standards of a hospital dormitory is looked
upon with suspicion.’
De bewondering des schrijvers voor een wel erg on-functioneele en bovendien
weinig oorspronkelijke versiering als die van een slaapkamer van Hayes Marshall
zal men hier te lande overigens niet algemeen deelen!
Na deze inleiding volgt een artikel van B.S. Townroe over verstandige economie
in het bouwen en inrichten van huizen. Hierin worden verschillende typen van
goedkoope alleenstaande of paarsgewijze gebouwde kleine huizen besproken. Hierbij
zijn aantrekkelijke voorbeelden van werk van Engelsche, Duitsche, Oostenrijksche,
Hongaarsche en Fransche architecten.
J.S.

De tentoonstelling van Italiaansche kunst te Amsterdam
Juli-October 1934
Het veelkleurige aspect van de tentoonstelling van Italiaansche kunst in het Stedelijk
Museum te Amsterdam heeft aan menigen bezoeker verwarring en
museum-vermoeidheid gebracht. Men is in ons land dergelijke omvangrijke uitwassen
op expositiegebied niet meer gewend. Door de pers was men daarenboven in geen
al te welwillende stemming gebracht en het medetorsen van den met 1300 nummers
zwaar beladen catalogus heeft niet ieder verlichting gegeven. De woorden uit de
inleiding ‘niet een samenvatting van het allergrootste - aan het grootste herinnerd
wordt men
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overal’ werkten voor genieter en kenner, beiden, éven beklemmend.... te vele
herinneringen werden wakker geroepen en vergelijkingen waren dan niet gunstig.
Het vlug gevelde oordeel van mislukking, van a l s g e h e e l beschouwd ‘een
vergissing’, is echter onbillijk en ook onjuist. Er zijn fouten gemaakt, in het
arrangement, in de keuze en de tijd van voorbereiding is ontegenzeggelijk te kort
geweest om den door niemand voorzienen ontstellenden toevloed van werken
nauwgezet te schiften. Het accent is daarna té nadrukkelijk gevallen op de schilderijen,
en de selecties die men ter opluistering van het arrangeeren koos uit bronzen,
aardewerk, kant, miniaturen, glas en grafiek heeft men miskend door deze te veel
als begeleiding te etaleeren. De teekeningen - die eerste neerslag van een in bezieling
gerakend kunstenaar - zij waren bestemd voor intiemer vertrekken dan de groote
‘eerezaal’, die de laat-Venetianen: Tiepolo, Guardi en Canaletto, met de lucht en de
ruimte die hun rokoko-kunst zoo speelsch en van nature kan verdragen, voortreffelijk
en beter had kunnen opnemen. Dat en nog wel meer is alles jammer.... achteraf. Maar
ondanks bezwaren, hoe duidelijk en overzichtelijk waren tenslotte toch nog de
honderden lofwaardige en boeiende uitingen hier bijeen! Men denke terug aan de
tijdroovende moeiten, die den schrijver van de Cicerone en de Kultur der Renaissance
eens waren opgelegd - hoe gelukkig zou hij zijn geweest, indien hij ergens, buiten
de cultuurcentra Rome of Florence, een dergelijk geordend geheel had aangetroffen.
Elke buitenlandsche kunst vereischt inspanning en eischt een l a n g z a m e
v e r o v e r i n g . Ons bevattingsvermogen en onze waardeeringsmogelijkheid heeft
nu eenmaal grenzen; voor haastigen en onontwikkelden was op deze tentoonstelling
geen plaats. Voor hen was dit geen Zomerfeest!
In deze korte nabeschouwing heeft een afzonderlijke bespreking van de
geëxposeerde objecten weinig zin meer. Voor de algemeene zaken licht de met
bijzondere vlijt ineengezette catalogus voldoende in. Met de ruim 50 voordrachten
heeft Amsterdam bovendien de universitaire zomerneigingen der kleinere Italiaansche
en andere buitenlandsche steden verre overtroffen! Tientallen ommegangen onder
leiding van professoren, doctoren en studenten hebben latente belangstellingen wakker
gemaakt en tot intensiever waardeeren aangevuurd. De energie en deze cultureele
werkzaamheid mogen, ongeëvenaard als zij waren, niet onderschat worden.
De hybridische geaardheid dezer expositie is equivalent aan de phaze waarin zich
de tegenwoordige kunstwetenschap bevindt. Jacob Burckhardt, de hierboven
aangeduide schrijver, heeft deze phaze, door in zijn beschouwingen het kunstwerk
zelf als uitgangspunt voor een scherpe analyse te nemen, in zekeren zin ingeleid. In
de eerste helft van de 19de eeuw was nog een synthetisch beschouwen van de
Italiaansche kunst en van de kunst in het algemeen mogelijk. De algemeene
karaktertrekken en de wezenlijke hoe-
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danigheden der toonaangevende schilders waren in philosophisch getinte
verhandelingen in den breede vastgelegd en ondergeschikt gemaakt aan een eenheid,
die alle problemen van het geestelijk leven omvat hield. Herleest men deze studies,
dan moet men erkennen dat ons inzicht zich wel verruimd, maar daarom nog niet
zoo bijzonder veel meer verdiept heeft. In de tweede helft van de 19de eeuw heeft
door allerlei, hier niet te vermelden redenen, de toen dwingend geworden eisch van
een verruiming van ons inzicht een veel vertakte en nog s t e e d s voortdurende
specialiseering in het leven geroepen. De aanwas van het te ontleden materiaal is
enorm geweest en had een differentieering ten gevolge van tallooze
stijleigenaardigheden, van ‘scholen’, van richtingen, die weer onder te verdeelen zijn
in honderden schilders en kunstenaars, wier persoonlijkheden min of meer hun
stempel op een bepaalde richting of stijl hebben gedrukt. Het groote terrein der vrije
kunsten werd afgebakend in een oneindig aantal vakjes. Het rijk geschakeerde beeld
dat de schrijver van de Kultur der Renaissance had geschetst bleek aan volledigheid
verre te kort te schieten, ook al had het aan waarheid gewonnen. Men is thans zoover
dat men vrijwel voor elk schilderij en elke kunstuiting een vakje kan aanwijzen.
Ieder, die den catalogus van deze expositie van Italiaansche kunst met aandacht
bestudeert, zal getroffen worden door de inderdaad imposante ‘vakjeskennis’ die
zich hierin verschuilt. De kunstwetenschap en zij niet alleen heeft deze weg willen
bewandelen om eens misschien tot een zuiverder ontleding te kunnen geraken van
de groote stroomingen, die de eeuwen in schommeling hielden en zich kristaliseerden
in slechts enkele groote figuren. Een ieder kan begrijpen dat deze veelheid van
factoren en deze meedoogenlooze differentiatie, tengevolge van een noodzakelijk
gevoelde specialiseeringszucht, de eenheid niet ten goede is gekomen. Het ontbreken
van hoogtepunten op de tentoonstelling van Italiaansche kunst onderstreept ongewild,
maar luce clarius, de gevaren die de wetenschap dreigen te verstarren en verdorren,
indien door de bijzaken de hoofdzaken uit het oog worden verloren. Doch deze crisis,
onmacht en onmogelijkheid tevens om het geheel te overzien en te beheerschen,
komt de wetenschap te boven; er zijn genoeg teekenen van kentering te signaleeren
om op dit punt niet al te pessimistisch te zijn. Hier niet te wijzen op de onmiskenbare
relatie tusschen het aspect van deze expositie en den stand der kunsthistorische kennis
van heden zou echter een miskenning inhouden van een der diepere oorzaken, die
een bevredigende bezichting van het tentoongestelde soms tot wanhopens toe
bemoeilijkten.
Wat het door deskundigen bijeengebracht ensemble betreft, de keuze van de
voorwerpen der ceramiek, van het glas en de bronzen, van de teekeningen vooral,
deed hier zien hoe rijp en ontzaggelijk verrijkt een en ander reeds voor een
samenvatting, die verhelderend werkt, geworden is. Zij deed tevens uitkomen langs
welke banen de gecompliceerde veelzijdigheid eener cultuur,
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die zich over vele eeuwen uitstrekt, in haar schijnbaar gedesorganiseerde aanblik en
ondoorzichtige bedoelingen, opnieuw belééfd kan worden. De mindere kunstbroeders
vergemakkelijken in vele opzichten het beleven eener cultuur, daar juist zij
populariseerend hebben gewerkt. Ook in vroeger tijden lag het gehalte van wat men
zoo te zien kreeg zeker niet boven het peil van de op deze tentoonstelling aanwezige
kunstwerken. Voor het bezichtigen van een fresco van Giotto moest men ook toen
verre voetreizen ondernemen.
Dit is daarom nog geen verdediging ten behoeve van de middelmatigheid;
integendeel, maar het wil wel zeggen dat deze expositie voor alles leerzaam was
voor wien geduld bezat en lust en tijd tot meerdere bezoeken. Wie naïef op zoek ging
naar dat wat alleen in Italië onder een anderen hemel en in een andere omgeving te
vinden is, werd terecht teleurgesteld, wie uithoudingsvermogen en speurzin had kon
getroffen worden door menig stijlvol Duccionesk en Giottesk paneel, door een
subliem, in zachte curven gecomponeerd, werk van Botticelli, door een straffe
voorstelling van Signorelli; de paneelen van Foppa en Gozzoli bezaten den ernst
waarmede deze schilders de ruimten overwonnen. Naast de Florentijnen waren Dosso
Dossi, Tintoretto, Tiziaan, maar vooral de latere Venetianen Longhi, Tiepolo en
Guardi voortreffelijk vertegenwoordigd. Het ademloos scheppen, de drift en de
schichten van het genie, flitsen van wat misschien bereikbaar zou zijn, men vond het
in de zaal met teekeningen, die Raphaël en Michelangelo, Tiziaan en Mantegna even
waardig plaats verleende als den uitzonderlijken Baroccio, den meester van Urbino,
die er in slaagde om lineaire en plastische bewegingsmotieven in schilderachtige
effecten om te zetten. Hoe verraste hier verder Guercino en de geniaal met licht en
lucht spelende Tiepolo. En had men ooit in Holland Tintoretto reeds zóó langs diens
hier aanwezige ongebreidelde, geëmotioneerde krijtlijnen kunnen benaderen? Een
Daumier en een Rodin tesamen schenen zijn getourmenteerde gestalten te hebben
voortgebracht.
Men mag niet ontevreden zijn. Van de groote stijlprincipes, die achtereenvolgens
de Europeesche schilderkunst beheerschten, kon men een indruk krijgen. De
byzanthijnsche geaardheid der Italiaansche gothiek en de beginselen der
renaissancistische kunst kon men evengoed gewaar worden als die van het manierisme,
van de vroeg- en laat-barok of van het rokoko. Het streven en de beweegredenen
waren te peilen. Toegegeven: niet zonder moeite en vermoeienis. Maar om deze
redenen ziet men ook niet van een bergtocht af en waarom zouden deze bezwaren
dan mogen gelden voor een (drie maanden lange) tentoonstelling die ditmaal eens
veel te veel in plaats van het gebruikelijke te weinig bood?
v. G.
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FEDERIGO BAROCCIO DRIE ZITTENDE VROUWEN. ZWART EN ROOD KRIJT
(COLL. J.Q. VAN REGTEREN ALTENA, AMSTERDAM)
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ARIADNE OP NAXOS. TOEGESCHREVEN AAN CARPACCIO (COLL. LANZ, AMSTERDAM)
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Ariadne op Naxos
Een vroeg-Italiaansch schilderstuk in het Stedelijk Museum
Op de Italiaansche tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam trekt een
merkwaardig schilderstuk de algemeene aandacht. Het is fleurig van toon en tamelijk
naief van opvatting en constructie. Men weet niet met zekerheid, wie de schilder is,
maar er zijn voldoende aanwijzingen om het ontstaan van het stuk te dateeren in den
overgangstijd van de vijftiende tot de zestiende eeuw en den kunstenaar, die het
schiep, te zoeken in den kring der Venetiaansche schilders van die periode.
Volgens den catalogus komt het werk uit de omgeving van Vittore Carpaccio, den
vroegen tijdgenoot van de Bellini's, van Titiaan, Tintoretto en andere meesters uit
het glorietijdperk der stad van San Marco.
Vroeger werd het toegeschreven aan den schilder Francesco Caroto, die omtrent
dien tijd in het atelier van Liberale, den stichter der school van Verona werkzaam
was. Omdat uit de andere met zekerheid bekende werken van Caroto te weinig
originaliteit spreekt om op zoo eenvoudige en toch dramatische wijze een verhaal
uit te beelden als het stuk in kwestie, heeft men deze toeschrijving laten varen en het
werk geplaatst in de sfeer van Carpaccio, den verteller bij uitnemendheid. Enkele
bijzonderheden, zooals het zwakke perspectief, maar de goede visie op de figuur,
van welke beide eigenschappen Carpaccio in zijn oeuvre, b.v. in de verschillende
door hem geschilderde levendige scènes uit het leven van Sint Ursula eigen zijn,
maken deze laatste attributie niet onwaarschijnlijk.
Het zeer romantische avontuur, dat Ariadne, de dochter van Minos, den koning
van Kreta, volgens de Grieksche mythe met Theseus, den nationalen cultuurheld
beleefde, is reeds door de oudste schrijvers behandeld en Ovidius, de Romeinsche
dichter, vlechtte het in bij zijn ‘Heldinnenbrieven’, die de lotgevallen van alle bekende
vrouwen uit de oudheid op dramatische wijze schilderen. Vondel heeft deze brieven
in 1716 vertaald, deels om zich in de Latijnsche taal te oefenen, deels als
voorbereiding tot zijn ‘Brieven der Heilige Maagden’, waarin hij de gezindheid zijner
christelijke heldinnen in tegenstelling tot die der heidensche vrouwen wilde bezingen.
Ariadne nu was verliefd geworden op den heldhaftigen Theseus, die het gebied
van het toenmalige Griekenland van allerlei gewelddadige monsters en roovers
zuiverde.
Zij had hem geholpen bij het dooden van den Minotaurus, het monster met den
stierenkop, dat de schrik der bevolking van Kreta was. Na het volbrengen van dit
heldenstuk verlaat Theseus (dien men beschouwen kan als een prototype van den
Germaanschen Siegfried, die den draak versloeg) Kreta om met Ariadne, de
koningsdochter, naar het eiland Naxos te varen.
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Na eenigen tijd laat hij de jonge vrouw alleen en onbeschermd aan haar lot over en
de schilder heeft het moment, dat Ariadne zich bewust wordt van de vlucht des
trouweloozen, op zijn paneel vastgelegd.
Zij staat daar vol wanhoop, de handen wringend, op het vooruitspringend stuk
rots, klagend over het snood verraad van den man, die zij eens ver van haar vaderland
volgde.
Het is, alsof de kunstenaar de ontboezeming, welke Ovidius haar in den mond
legt, gelezen heeft en ze nauwkeurig in beeld heeft willen brengen. In Vondels
vertaling luidt deze weeklacht aldus:
‘Och hadden de goden toegelaten, dat gij van uw hoogen achtersteven mij gezien
hadt! Mijn bedrukte gestalte had u bewogen. Zie nu eens, niet met uw oogen, maar
met uw gemoed...., hoe ik hier op een steenklip steun, daar de wilde zee tegenaanslaat.
Zie eens, hoe ik rouw draag, hoe mijn kleederen van mijn tranen nat zijn, als van
den regen. Mijn lichaam rilt als korenaren, geslagen van den Noordewind.’
Met een weinig fantasie kan men de kloeke vrouwefiguur in de stemming zien,
welke de dichter hier schildert. Daarbij dient men zich alleszins te realiseeren, dat
de voorstelling nog het primitieve karakter vertoont, dat den vroegen tijd der
Venetiaansche school en meer bijzonder de manier van Carpaccio kenmerkt.
De verhouding van de rijzige vrouw op den voorgrond tot de eilandjes, die met
hun in Venetiaanschen stijl opgetrokken kerkjes uit het water opduiken, is heelemaal
onjuist, ook die tot de beide scheepjes, waarvan het verste, dat van Theseus, met
bolle zeilen haastig vertrekt en het meest dichtbije den redder reeds brengt in den
persoon van Dionysos, die haar bevrijden en later huwen zal.
De hooge achtersteven, waarvan Ovidius gewaagt en die het Venetiaansche type
vertoont, is op beide vaartuigen goed zichtbaar, terwijl de kale rots, die in den
‘Heldinnenbrief’ op een andere plaats beschreven wordt, prachtig uit het perspectief
der zee opstijgt.
Het eiland Naxos stond in oude tijden reeds bekend om den overvloed en de
kwaliteit van zijn wijngewas. Dionysos, de Grieksche Bacchus, heeft zich volgens
de sage daar best bevonden. Hij bleef er en werd vader van een talrijk geslacht.
Dat is de mythe van Ariadne op Naxos, die in den loop der tijden menig kunstenaar
geïnspireerd heeft - ook Richard Strauss nam ze tot onderwerp van een zijner opera's
- en die hier op naieve, maar daarom juist bekoorlijke wijze, in een weldoende
harmonie van kleuren verteld wordt.
Dr. J.M.C. VAN OVERBEEK
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Pastels uit drie eeuwen, museum Willet Holthuysen, Amsterdam
Tot de zomertentoonstellingen, door de gemeente Amsterdam georganiseerd, behoorde
een kleine, overzichtelijke en fijne tentoonstelling van pastels uit drie eeuwen in het
museum Willet Holthuysen, drie eeuwen, waarin wij het pastel zich zien ontwikkelen
van technisch hulpmiddel - het aangeven van snelle kleurnotities ten behoeve van
het te maken schilderij - tot een zelfstandige kunstuiting, welke laatste wij reeds in
de 17e eeuw overal aantreffen; de ontwikkeling is snel gegaan, nadat de pastelstift
omstreeks 1500 in Italië was uitgevonden. Hierover schreef Mr. A. Staring in den
catalogus dezer tentoonstelling eenige zeer lezenswaardige bladzijden; dezelfde
bracht goeddeels de pastel-portretten uit Nederlandsche verzamelingen hier bijeen.
Het aandeel van Nederland is in deze ontwikkeling gering geweest; het zijn
voornamelijk Fransche schilders, die de nieuwe pastelkunst tot bloei brengen en hier
te lande introduceeren. In de 17e eeuw is het de Noord-Franschman B. Vaillant uit
Rijssel, die zich hier vestigt en tal van portretten pastelleert; in de 18e eeuw, waarin
het pastel-portret tot groote hoogte komt, zijn het J.B. Perronneau, J.E. Liotard
(Fransch-Zwitser) en Maurice Quentin de Latour, die de gezochte schilders zijn om
de deftige personnages uit adelen regentenstand in Nederland te conterfeiten. Daarbij
voegt zich dan op het eind der 18e eeuw de Engelschman C.M. Hodges, in 1837 te
Amsterdam gestorven. Deze vijf buitenlanders zijn op deze tentoonstelling met enkele
werken vertegenwoordigd, welke genoeg representatief zijn om hun beteekenis te
kunnen afwegen. De minste van deze vijf is ongetwijfeld B. Va i l l a n t , wiens talrijke
portretten een zoo groote gelijkvormigheid hebben en een zoo geringe differentiatie
in de uitdrukking, dat men te veel aan het recept wordt herinnerd, waarnaar deze
portretten zijn vervaardigd. Ze getuigen van een zekere handigheid, maar bepalen
zich tot het uiterlijk en dit dan nog op vrij summiere wijze. Van eenige poging om
wat dieper in de ziel der modellen door te dringen, vinden wij geen spoor. Dat wordt
heel anders bij de 18e-eeuwers Perronneau, Liotard en Latour. Hun portretten zijn
coloristisch belangrijker, bewegelijker en veel meer spiritueel; hun personen zijn
geen wassen poppen met pruiken op, maar levende menschen, wier
gemoedsbewegingen aan deze pastel-teekenaars geenszins zijn ontgaan. Verrukkelijk
zijn P e r r o n n e a u ' s portretten van Hollandschen adel op deze tentoonstelling;
verrukkelijk ook, omdat hij eenigen afstand tot zijn sujetten heeft genomen en met
haast onmerkbare ironie hun wat plompe deftigheid en afgemetenheid, hun zichtbaar
welbehagen in eigen staat en positie heeft waargenomen. In zijn techniek blijft hij
het oorspronkelijk karakter van de pastelstift getrouw; zijn portretten zijn luchtig
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geschetst, opgebouwd met kleine kleurtoetsen, zwierig en als het ware voorloopig
noteerend, waarbij echter niets ontgaat aan zijn speurzin. Heel anders werkt L i o t a r d ;
het pastel verliest bij hem geheel het karakter van voorloopig notitie-middel en wordt
een gepastelleerd schilderij. Hoewel zijn portretten daardoor het snel-overtuigende,
het luchtig-brillante van Perronneau missen, coloristisch zijn ze veel belangrijker en,
of het komt door deze veel langzamer wijze van werken dan wel door een dieper
schouwen in de menschelijke ziel, de hier aanwezige portretten van Liotard, met
name het prachtige, teedere portret, dat hij maakte van Frederika Marie van Reede
op zevenjarigen leeftijd, gaan toch wel iets dieper dan de zoo charmeerende van
Perronneau. Wat Liotard met het pastel bereikt is wonderbaarlijk; hoe diep en warm
is zijn kleur! Maar behalve deze verdiensten heeft dit kinderportret de groote
verdienste van te zijn iets, dat meer geeft dan de uiterlijkheid alleen.
Van L a t o u r hing hier enkel het bekende kleine damesportret uit de
verzameling-ten Cate (Almelo) dat in 1929 werd geëxposeerd op de tentoonstelling
der Vereeniging van Handelaren in oude Kunst in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Het doet dezen meester kennen in al zijn schitterende eigenschappen.
Beter is H o d g e s vertegenwoordigd met vijf kleine portretten, alle van die
gaafheid, die men van Hodges kent. Evenals Liotard werkte hij, in wat koeler koloriet,
zijn pastels door tot complete schilderijen. Blijkbaar onderging de Hollandsche
schilder W. M o l , in 1857 overleden, wiens kleine zelfportret recht heeft op
aandachtige beschouwing, eenigen invloed van Hodges.
Enkele meesterwerken uit de 19e eeuw lieten zien, dat het met het pastel er nog
niet zoo slecht voorstaat als de inleiding van den catalogus wil doen gelooven. Van
het zeer uitgebreide materiaal was hier ook te weinig aanwezig om de beteekenis
van het pastel van den nieuweren tijd aan te toonen. Van D e g a s , die een der grootste
Fransche meesters uit de toch zoo rijke 19e eeuw is geweest, zag men o.a. de sublieme
teekening ‘Danseuse étoile’; van R e d o n vier werken, niet alle even belangrijk; van
R e n o i r een fijn meisjes-portret. Noode mist men hier figuren als Toorop en Thorn
Prikker. Maar.... het is ook een verdienste om beknopt te zijn en niet te veel te geven.
Zoo ontkwam deze kleine, doch exquise tentoonstelling aan de fout der Italiaansche
in het Stedelijk Museum.
J.S.
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AFB. 1. TRAP EN BOVENVESTIBULE IN HET VOORMALIG HUIS SCHUYLENBURCH, LANGE VIJVERBERG
8 TE 'S-GRAVENHAGE
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Het huis der familie van Schuylenburch te 's-Gravenhage
door Dr. M.D. Ozinga*)
ONZE achttiende eeuw geldt, ook op kunstgebied, veelal nog als een periode van
weinig beteekenis. In de niet lang geleden verschenen ‘Nouvelle histoire universelle
de l'art,’ onder leiding van den bekenden Marcel Aubert samengesteld door een aantal
Fransche vakgeleerden, kan men zelfs het volgende lezen. ‘La Hollande du XVIIe
siècle avait été un grand pays d'art, celle du XVIIIe siècle mérite à peine une mention.
On construit peu. La Haye n'était encore qu'un village à l'arrivée de Louis Bonaparte.’
Toch verrees juist toen aan Voorhout, Vijverberg, Prinsessegracht, Prinsengracht,
Plein, enz. in Den Haag een keur van representatieve huizen, welke in hun grootschen
opzet soms de beste der overigens talrijker Amsterdamsche patricische
koopmanshuizen uit denzelfden tijd overtreffen!
Het hoofdstuk over de Hollandsche 18e eeuw in de tweede nieuwe Fransche
geschiedenis der kunst, de bij Larousse uitgekomen ‘L'art des origines à nos jours,’
is gelukkig aan een onzer meest bevoegde landgenooten toevertrouwd. Mr. A. Staring
geeft daar in de weinige beschikbare bladzijden voor het eerst een bevredigende
samenvatting van de toenmalige kunstuitingen, in het bijzonder van de schilderkunst,
al verzuimt hij niet de aandacht te vestigen op het voorname woonhuis dier dagen.
In overeenstemming met den opzet van het geheele werk gaat het bij de bouwkunst
in hoofdzaak om het uitwendige der bouwwerken en komt hunne inrichting onder
anderen hoofde ter sprake.
Dit opstel zal juist gelegenheid bieden om te wijzen op de beteekenis van het
Hollandsche aanzienlijke woonhuis uit dien tijd als organisch geheel, waarin de
verschillende kunsten zich uiten onder den beheerschenden greep der architectuur,
kortom als ‘Gesamtkunstwerk’. Het gekozen voorbeeld toch, Lange Vijverberg 8 te
's-Gravenhage, onderscheidt zich van gelijksoortige huizen door een nadrukkelijker
architectonisch karakter.
Het prachtige huis is goed bewaard, doordat het, van de stichting omstreeks 1715
tot 1888 toe, in handen bleef der familie Van Schuylenburch; en daarna diende als
gezantschapsgebouw, van het Duitsche Rijk, dat het

*) Alle reproducties zijn vervaardigd naar foto's, voor dit doel welwillend in gebruik gegeven
door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.
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gebouw met groote zorg heeft behandeld.1) Bovendien doet zich de unieke
omstandigheid voor, dat een portefeuille met teekeningen - meest schetsen met op
een blad verschillende voorbeelden van detailleering, waaruit de bouwheer kon kiezen
- en enkele documenten in het familie-archief Van Schuylenburch uitsluitsel geven
over den bouw en den oorspronkelijken toestand.
Dank zij de bijzondere welwillendheid van den huidigen Duitschen Gezant Exc.
J. Graf von Zech von Burkersroda en Jhr. A.L. van Schuylenburch van Bommenede,
alsook de medewerking van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en het
Gemeente-archief te 's-Gravenhage, was het mogelijk zoowel het huis als de
ontwerpteekeningen te fotografeeren, waardoor deze studie eerst recht mogelijk werd.
De afbeeldingen zijn alle opnamen van Monumentenzorg.
Om huis en inrichting naar waarde te schatten moet men zich den voorafgaanden
ontwikkelingsgang voor den geest roepen. Eene inleidende beschouwing moge
daarom hier een plaats vinden.
Laat-gothische of renaissancistische woonhuizen en in het algemeen burgerlijke
gebouwen ten onzent bestaan uit een reeks van meer op practische gronden
aaneengeschakelde dan onderling architectonisch-gebonden vertrekken. Iets dergelijks
geldt voor de afzonderlijke interieurs. Men zie b.v. in het zeer verspreide werk van
wijlen Prof. Sluyterman ‘Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen’
de in hoofdzaak 16e eeuwsche chirurgijnskamer in de Waag te Enkhuizen, de kamer
in het oude gedeelte (1609) van de Kruisstee te Uskwerd in Groningen, de tegen het
midden der 17e eeuw ingerichte (huidige) secretariskamer in het Middelburgsche en
de weeskamer in het verbrande Leidsche stadhuis. In deze ruimten, waar nog volgens
de middeleeuwsche bouwtraditie de constructie sterk spreekt, zijn als het ware de
gepleisterde steenen wanden, hunne vensters, de eiken deuren, de gebeeldhouwde
haardomlijsting, de balkenzoldering als op zichzelf staande elementen behandeld,
ofschoon ze voortreffelijk bij elkander passen. Hunne versiering bestaat of bestond
behoudens den tooi der opgesomde noodwendige deelen uit losse, ook in ander
verband zeer wel denkbare stukken zooals gesneden stoelen, tafels, kasten, enz. en
schilderijen, die tegen de naakte wanden voortreffelijk tot hun recht komen. Zelfs
het vaste meubilair maakt min of meer den indruk van toevoegingen.
Deze vertrekken zijn aesthetisch volkomen aannemelijk als een uiting van eerlijke
ambachtelijkheid en ongekunstelden versieringszin. Ze zijn te vergelijken met de
werken der eind-zestiende en vroeg zeventiende-eeuwsche meesters: Vinckeboons,
Van de Venne, Avercamp, Buytewech en nog eenigs-

1) Een der vroegere Duitsche Gezanten in Den Haag, Exc. K. v. Schlözer, heeft in ‘Das
Schuylenburch'sche Haus, Kaiserlich Deutsche Gesandschaft’, Berlin 1906, het eerst de
aandacht op dit huis en zijn geschiedenis gevestigd.
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zins Thomas de Keyser. Hun doeken bestaan uit scherp-onderscheiden
samenstemmende kleurvlekken en zijn nog niet of liever nog niet dusdanig in toon
gebonden en dientengevolge nog niet zoo ‘einheitlich’ als bij de op hen volgende
meesters van het clair-obscur het geval wordt.
De intellectualistische officieele bouwkunst van omstreeks het midden onzer 17e
eeuw wilde evenzoo niet blijven bij de bovenaangegeven binnenhuisbehandeling.
Deze ‘orden’-architectuur trachtte, gelijk zij het uitwendige en de indeeling harer
scheppingen zorgvuldig afwoog naar de regels eener wat angstige symmetrie en
verhoudingenleer, ook bij interieurs te komen tot een samenvattende behandeling.
Men denke aan de zaal in het Gemeenelandshuis van Rijnland en het voormalig als
kamer van B. en W. dienende vertrek in het stadhuis te Leiden, of de vroegere
vergaderzaal der Hollandsche Staten, thans zaal der Eerste Kamer op het Binnenhof.
Doch dergelijke binnenarchitectuur schijnt beperkt te zijn gebleven tot openbare
gebouwen en een kleine groep van aanzienlijke huizen. De schilders van het
binnenhuis of het genrestuk, De Hoog, Vermeer, Brekelenkam, Vrel, De Man,
Terborg, Steen e.a. geven althans tot diep in de zeventiende eeuw de van ouds
gebruikelijke gepleisterde wanden, door schilderijen, kaarten en gebruiksvoorwerpen
verlevendigd, en balkzolderingen.
Zulks kan men gedeeltelijk op rekening stellen van den eenvoud van het
Hollandsche leven. Het voornamelijk met houten pilasterorden, tongewelven en
festoenen te werk gaande, starre decoratieve apparaat dier stijlphase was echter ook
weinig geschikt voor ruimere toepassing. Houten caissonzolderingen met
schilderingen in hunne groote vakken vindt men in het derde kwart der zeventiende
eeuw eveneens slechts in belangrijke gebouwen, zooals het Trippenhuis en het
voormalig Oudezijdshuiszittenaalmoezeniershuis te Amsterdam.
Er volgt dan een korte periode, waarin men, blijkbaar de klassieke ordenarchitectuur
zoowel bij gevels als het binnenhuis moede, zich bepaalt tot een zeer terughoudende
en vlakke behandeling. Getuige o.m. het stadhuis in Den Bosch, waar de onversierde
zijwanden der vestibule slechts worden verlevendigd door de eenvoudige
natuursteenen poorten naar de terzijde gelegen trappenhuizen, in het grootste waarvan
de gesneden trapleuning eigenlijk het eenige sierende element vormt; de raadzaal
wordt overdekt door een onder de balkzoldering aangebracht, vlak houten plafond,
beschilderd met in lijstwerken gevatte rankenmotieven.
Een geslaagd voorbeeld van dien soberen stijl vormen de interieurs van het door
Steven Vennecool in 1686-'88 gebouwde stadhuis te Enkhuizen. De werking van de
vestibule op de hoofdverdieping, de zg. witte of burgerzaal berust op de tegenstelling
van de onversierde gestucadoorde wandvlakken en flauw-gebogen overwelving met
de in den achterwand ingelaten deuromlijsting, geflankeerd door ‘grauwtjes’ en
bekroond door een dessus-
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de-porte. De vroegere burgemeesters- en schepenkamers hebben een rijk aanzien,
dat echter te danken is aan de plafondschilderingen en schoorsteenstukken benevens
in het eerstgenoemde vertrek geschilderde behangsels; hun vooral in het eerste geval
weinig beteekenende decoratieve opbouw bestaat slechts uit een laag lambris, den
eenvoudigen schoorsteen waarbij gebogen posten de kap dragen, en de omraming
van het zolderstuk, aan welks aspect de ligging in een ondiepe koof ten goede komt.
Deze soberheid en ornamentale armoede beteekende tenslotte het einde der totdien
gebruikelijke klassicistische vormgeving, vroeg als het ware om nieuwe geledende
en siervormen.
Evenals de decoratieve vormen evolueerde sinds de veertiger jaren der 17e eeuw
de indeeling van het Hollandsche of althans het Amsterdamsche woonhuis van
beteekenis. Viel men vroeger in den letterlijken zin des woords met de deur in het
(voor-)huis, nu zag men hier en daar een indeeling, waarbij de vertrekken door
vestibules, gangen en vrij ruime trappenhuizen op architectonisch meer bevredigende
wijze werden verbonden. Men stelt zulks gewoonlijk op rekening van de architecten
Justus en, vooral, Philips Vingboons, die tusschen de jaren 1640 en 1670 talrijke
huizen bouwden voor vermogende Amsterdammers. Onuitgevoerde ontwerpen van
Adriaan Dortsman uit 1666 in het Rijks-prentenkabinet te Leiden voor een stadshuis
en een buitenhuis van burgemeester Jan Six, den bekenden beschermer van
Rembrandt, zijn echter in vele opzichten, en niet het minst wat het plan aangaat,
geavanceerder dan de huizen van Vingboons. De tijd was dus, ook zoo beschouwd,
rijp voor veranderingen.
Het nieuwe kwam, toen eenerzijds de herroeping van het Edict van Nantes in 1685,
anderzijds toch ook de hofstaat van Willem III en in navolging daarvan de leefwijze
der grooten uit zijn omgeving, vele Fransche kunstenaars en ambachtslieden naar
Holland deden trekken.
Door hun komst maakte de in decoratieven zin architectonisch-gerichte Lodewijk
XIV stijl met zijn rijkdom aan motieven en vormen zich meester van elk in
aanmerking komend terrein der vaderlandsche kunst, in het bijzonder van het
binnenhuis en zijn onderdeelen. De rijke burgerij zal allengs met behulp der
opgestapelde en vooral uit de Oost nog steeds toestroomende rijkdommen haar huizen
laten vernieuwen of nieuw-inrichten voor de zoo rijke mogelijkheden biedende
modieuse Fransche stijlen.
De Franschman Daniël Marot, de hofarchitect van den koning-stadhouder, die als
de leidende figuur bij de invoering van den Lodewijk XIV stijl ten onzent is te
beschouwen, vereenigde in zijn persoon op gelukkige wijze de hier te lande
gewenschte kundigheden. Hij kende als zoon van den vermaarden architect een
architectuurgraveur Jean Marot beter dan wie ook de vele grandiose Fransche
bouwwerken uit de voorgaande decenniën. Dit gaf onwillekeurig zijn eigen
scheppingen een trek van grootschheid en van soepel-
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heid, welke de tot een zekere burgerlijkheid en starheid neigende Hollandsche
bouwkunst moest opstuwen.
Marot was bovendien niet alleen een architect van beteekenis, maar ook een groot
‘ornamentist’. Welnu het wezen van den Lodewijk XIV stijl bestaat in het scheppen
van machtige en zware, aanvankelijk rechthoekige kaders met veelal levendige
vullingen. Deze veelzijdigheid zal ook de reden vormen, dat in Marot's werken en
onder hunne inwerking in de Hollandsche architectuur geen of althans minder
tegenstelling bestaat tusschen de strenge klassicistische gevelarchitectuur en de
somptueuse of tintelende interieurbehandeling, gelijk in Frankrijk onder invloed van
de min of meer latente controverse tusschen ‘Academie d'architecture’ en
‘Manufacture des gobelins’ het geval was en nog meer werd.
De kunst moet zich gelijk het leven zelf, dat zij op haar wijze spiegelt, steeds
vernieuwen; op straffe van verval of ondergang, wanneer zij daartoe in gebreke blijft.
Reactie tegen de ‘pompe’ der Lodewijk XIV periode kon niet uitblijven.
Men ziet tevens, op z'n minst reeds een vijftiental jaren voor het levenseinde van
dien vorst, verandering intreden in de formeele elementen van den naar hem
genoemden stijl. Dit kan het best worden aangeduid door de gewijzigde verhouding
tusschen omraming en vulling. De oorspronkelijke boiseries van een, later van
Lodewijk XVI meubelen voorzien, voor Madame de Maintenon ingericht kabinet in
het kasteel te Fontainebleau en eenige uit Versailles afkomstige paneelen uit het
allerlaatst der 17e eeuw in het Musée des Arts décoratifs te Parijs vertoonen, in plaats
van de vroegere gelijkmatige verdeeling, samentrekking van het ornament in het
midden en aan de gebogen uiteinden der panneaux. De Régence-periode accentueert
de neiging om de ornamentale vulling tegen den rand der losser wordende omraming
te leggen. In den rijpen Lodewijk XV stijl zullen vervolgens omlijsting en ornament
zich welhaast onverbrekelijk verbinden en het laatste zich bij panneaux samentrekken
in en om de schelpmotieven aan de korte uiteinden. Op ruimten in hun geheel
toegepast zal deze vervloeiïng der grenzen in de meest vrije Lodewijk XV
scheppingen, zooals de beroemde ovale salon van het hotel de Soubise door Boffrand,
bij alle gedurfdheid der afzonderlijke vormen tot een nieuwe harmonie van alle
samenstellende elementen van het interieur leiden, tot feitelijk de laatste consequentie
eener samenvattende behandeling daarvan.
Hierop moest dus in den Lodewijk XVI stijl iets geheel anders volgen: uiterst
lichte, onderling scherp-afgescheiden omramingen om gratieuse en toch strakke
ornamentale motieven, grootendeels van laat-klassieke herkomst; het laatste een
teeken eener komende uitputting van inventie, welke in den Empire-tijd tenslotte zal
leiden tot verstarring en vergroving.
Het is zelfs in Frankrijk bezwaarlijk om absolute tijdgrenzen aan te geven
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voor de Lodewijk XIV, Régence, Lodewijk XV en XVI stijlperioden. Er bestaan
daar Lodewijk XIV interieurs en meubelen uit 1720 en overeenkomstige in
Régence-trant uit 1710. De Lodewijk XVI stijl had reeds omstreeks 1770, dus nog
onder de regeering van Lodewijk XV, zijn vollen wasdom bereikt.
Des te begrijpelijker is het, dat buiten het land van oorsprong de onderscheidene
Lodewijk-stijlen tegelijkertijd of dooreengemengd voorkomen. In den vreemde zal
bovendien zooal niet het wezen dan toch de formeele inhoud dier Fransche
interieurstijlen allicht wijziging ondergaan.
Bezien wij in het licht dezer beschouwingen thans het huis, dat de magistraat
Cornelis Schuylenburch in 1715 e.v. aan den Lange Vijverberg te 's-Gravenhage liet
bouwen of liever volkomen liet moderniseeren.
De vader van den bouwheer, de tot de vertrouwelingen van Willem III behoorende
Haagsche burgemeester en griffier van den stadhouderlijken domeinraad Willem
van Schuylenburgh had het bouwterrein reeds in 1678 gekocht. Het ging dan ook in
1715 eigenlijk om de algeheele verbouwing van twee oudere huizen, een groot en
een - ten Oosten belendend - klein huis, het eerste met achtergelegen stal en koetshuis
aan de Hooge Nieuwstraat.
Het bewijs daarvoor levert het ‘Besteck en conditie, waarop de heer C. van
Schuijlenburg ‘van mening is te besteden het timmerwerk en schrijnwerk van twee
huijsen gelegen aen de noortzyde van de Vijverbergh alhier en sullende door Felix
du Sart als argiteckt gedirigeert worden’. De niet minder dan 98 artikelen daarvan
werden den 30en April 1715 onderteekend door de mr. timmerlieden Cornelis van
Maanen en Abraham Duyfhuys, als aannemers, die zich verplichtten 20 November
d.a.v. het geheele werk onder dak te hebben (de stalling en het koetshuis met de
kamers daarboven primo Maart 1716) en primo October 1716 op te leveren. Zij
moesten beginnen met de beide bestaande huizen voor zoover noodig af te breken.
Het afkomende materiaal kon goeddeels weer bij den nieuwen bouw gebruikt worden,
vooral in het kleine huis, thans Lange Vijverberg 9. Zijn façade kreeg het reeds
bestaande, voor zoover noodig verkorte fronton met beeldhouwwerk tot bekroning.
Aan de binnenplaats kwamen acht kruiskozijnen uit het groote huis, inwendig o.m.
zeven bestaande, voor het nieuwe gebruik eenigszins gewijzigde schoorsteenmantels.
Een ongetwijfeld ook elders voorkomende gang van zaken, welke tot voorzichtigheid
maant bij het dateeren van oude architectuur-fragmenten! Het gebruikmaken van het
oude werk verklaart de lage aannemingssom ad 17275 gl.; al kwamen daarbij kleine
bedragen voor buitenwerk (werk buiten het bestek), waarvoor afzonderlijk werd
gecontracteerd.
Op de bewaarde plattegronden, kleine voorloopige ontwerpen en groote
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werkteekeningen zijn voorts de buiten- en binnenmuren ten deele rose en ten deele
grijs gekleurd, blijkbaar naar gelang ze bestonden of nieuw gemetseld moesten
worden.
Wij mogen ons den bouwheer voorstellen als een aanzienlijk kunstliefhebber, die
niet zoozeer zijn huis wegens bouwvalligheid liet vernieuwen als wel een aan de
hoogste esthetische mogelijkheden van den tijd beantwoordende woning wilde
verkrijgen.
Een tijdgenoot, de schilder Van Gool, vertelt in zijn ‘Nieuwe Schouburg der
Nederlandsche kunstschilders en schilderessen’ - een vervolg en aanvulling van
Houbraken's biografisch werk ‘De groote Schouburgh’ enz. - dat de portretschilder
en kunsthandelaar Philips van Dijk zich tegen 1720 in Den Haag vestigde. Het kwam
hem zeer te stade, dat toentertijd juist de griffier der Staten-Generaal François Fagel,
de graaf van Wassenaar-Obdam en mr. Cornelis van Schuylenburgh kunstkabinetten
verzamelden. Laatstgenoemde bewaarde in zijn prachtig huis aan den Vijverberg
ook werken van v. Dijk, o.a. een familiestuk. Hij liet dezen meester voorts in een
der kamers de historie van Iphigenia schilderen.
Het is begrijpelijk, dat de genoemde verzamelaars zich bij den bouw en inrichting
van een nieuw huis de medewerking verzekerden der beste toenmalige kunstenaars.
In alle drie gevallen bevond zich onder hen de gewezen stadhouderlijke architect
Daniël Marot. De beschildering van het koepelplafond in het tuinpaviljoen van het
vroegere huis der Fagels, thans in den tuin van het paleis Noordeinde, draagt de
signatuur Matheus Terwesten 1708. Cornelis van Schuylenburg vertrouwde denzelfden
schilder, wien ook zijn vader reeds groote opdrachten gegeven had, verschillende
decoratieve stukken in zijn nieuwe huis toe.
Ten aanzien van Marot's medewerking aan de architectuur van het huis van Van
Schuylenburg staat alleen vast, dat hij den gevel ontwierp. Onder de bouwteekeningen
bevinden zich twee schetsen daarvoor van dezelfde hand, waarvan de eene, Daniël
Marot gesigneerde vrijwel overeenkomt met den nog bestaanden toestand; voorts
enkele detailstudies, welke evenzeer Marot's manier vertoonen.
Bij vergelijking der teekeningen en de tot stand gekomen façade (afb. 2-4) ziet
men de detailleering van het ontwerp groeien. Men kan daaruit leeren, hoe gewichtig
schijnbare kleinigheden in de decoratieve behandeling voor het totaal-aspect zijn en
hoe moeilijk ‘de krul’ is.
Zoowel de beide schetsen als de werkelijkheid toonen een symmetrischen met
natuursteen bekleeden gevel van voorname gereserveerdheid. Het rhytme komt ten
deele voort uit de verhouding tusschen vensters en muurvlakken, de verschillen in
hoogte en breedte tusschen de vensterrijen, horizontaal en verticaal genomen, en het
even uitspringen van middenrisaliet en hoeklisenen. Vooral is dit echter te danken
aan het spel van horizontalen en
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verticalen eenerzijds bij de rustgevende elementen in den gevelwand, bestaande in
de horizontale zandsteenlagen en de rechthoekige vensters met overwegende
hoogterichting; en anderzijds bij, in tegenstelling tot die elementen, de sierende
accenten namelijk de omhoogstrevende midden-ingangspartij en de deze beweging
dempende, afsluitend-werkende attiek1) boven de kroonlijst. Een en ander komt eerst
tot zijn recht door de allengs aangebrachte veranderingen.
Bij de onuitgevoerde, blijkbaar als een voorproject te beschouwen schets - de
verdiepinghoogten en balklagen zijn b.v. niet zooals bij de andere schets terzijde
aangegeven - is de attiek als het ware een los sierstuk voor het midden van het
zichtbaar-gelaten mansardedak; een weinig gelukkige oplossing, welke slechts het
voordeel der ‘eerlijkheid’ biedt.
De bouwmeester der Barok bekommerde zich om genoemd begrip zeer weinig.
Het aangeduide bezwaar is bij het gesigneerde project radicaal weggenomen door
over de geheele gevelbreedte een het dak maskeerende attiek met verhoogd
middenstuk aan te brengen. Bij dit tweede project kregen ook de stoep, de deur en
vooral de onderdeelen van het balcon boven den ingang een meer uitgewerkte
detailleering en deed men een zwakke poging om een bevredigenden overgang te
verkrijgen van de omlijste middenvensters naar kroonlijst en attiek. Een belangrijk
verschil met de eerste teekening is voorts nog, dat de vensters der drie bovengrondsche
verdiepingen achtereenvolgens niet 9, 8 en 6 doch 10, 9 en 6 gelijke ruiten hoog zijn,
waardoor de gevel veel rijziger blijkt te worden.
Een klein schetsje geeft de uitgevoerde betere, ofschoon niet volmaakte oplossing
der, optische, verbinding van middenbovenvenster en attiek. Het eerste is gevat
tusschen siermotieven, en wordt bekroond door een opzetstuk met de tevoren in de
kroonlijst op zichzelfstaande schelp, waarboven twee voluten met middenpalmet.
Twee teekeningen van het balcon toonen een verschillende behandeling van de
kraagstukken, het benedenfries, de borstwering met o.a. blijkbaar gesmede en
gesneden opengewerkte vullingen tusschen zandsteenen hoekposten, en zelfs van
het versierde ondervlak. Op dit punt is de gekozen oplossing niet geheel na te gaan,
daar de oorspronkelijke balustrade in later tijd door een smeedijzeren is vervangen,
welke minder voldoet dan de beschrevene gedaan zouden hebben.
Bij de uitvoering van den gevel zijn tenslotte enkele verbeteringen in het ontwerp
aangebracht, welke niet op de teekeningen staan aangegeven. De attiek heeft een
sterkere afsluitende werking, doordat het verhoogde gebogen middendeel te
weerszijden is geknikt en doordat de, op de gesigneerde schets voorkomende te
verticale hoekopzetten voor lage breede gebeeld-

1) Een attiek is een lage gevelafsluiting, welke gewoonlijk het dak aan het oog onttrekt.
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houwde vazen hebben plaats gemaakt. De stoep werd gebogen van vorm, wat het
gebouw ietwat beter aan het voorterrein koppelt.
De huidige gevel staat echter in één opzicht zeer ten achter bij de ontwerpschetsen.
De kleine ruiten der schuifvensters zijn in de voorgaande eeuw opgevolgd door groote
spiegelruiten, waardoor de gevelwand met zijn geslotenheid ook een aanmerkelijk
deel van zijn rust en statie heeft ingeboet.
In den tijd der Lodewijkstijlen spreidde men ook ten onzent, hoe rijk versierd de
gevel mocht zijn, de grootste weelde niet naar buiten doch inwendig ten toon. Bij
het gebouw in kwestie is niet alleen aan de inrichting maar ook aan de indeeling de
groote zorg besteed. Het behouden van oudere grondslagen heeft wellicht den
plattegrond ten deele bepaald, doch dien niet of nauwelijks ongunstig beïnvloed.
De beteekenis welke men in die tijden aan het ‘show’ gedeelte van een woonhuis
hechtte, in het bijzonder aan de onderling samenhangende vestibules, gangen en
trappenhuizen, werd reeds aangeduid. Het bouwprogramma van een jachtslot,
waarvoor Willem III in 1684 plannen vroeg aan de Académie d'Architecture te Parijs,
luidde ‘un corps de logis sur caves voûtées, composé d'un vestibule, d'un escalier et
de deux appartemens et leur dépendance.’1)
In het huis van Van Schuylenburg vormt de trappenruimte met annexen, waaronder
slechts zijdelings de benedenvestibule valt, het hoogtepunt van den aanleg. Zooals
men van de straat gezien zou vermoeden, ligt achter de deur en de deze flankeerende
smalle vensters in den middenrisaliet de ruime gestucte vestibule, welker wanden
worden geleed door een decoratief-opgevatte Ionische pilasterordonnantie en welke
door een eenvoudig versierd stucplafond wordt overdekt. De vestibule opent zich
echter niet naar een, in het midden achter haar gelegen gang; integendeel bevindt
zich in de linkertravee van den achterwand de doorgang, ter hoogte van een gewonen
kamertoegang, naar den voor de trappenruimte gelegen en tot de binnenplaats
leidenden korten hoofdgang, welke gelijk de vestibule is versierd. Het eigenaardige
dier oplossing wordt ruimschoots vergoed door het typisch barokke effect van
verrassing en opvoering der werking, voor wie uit de vestibule onverwachts komt
voor de statige hoofdtrap en vooral deze opgaande de prachtige bovenvestibule ziet
oprijzen, eerst belicht door de vensters aan de binnenplaats en vervolgens ook door
den lantaarn. Afbeeldingen (nrs. 1, 11 en 15) vermogen beter dan woorden een indruk
te geven van de weidschheid dezer partij, welke voortkomt uit de gelukkige
architectonische verhoudingen en belichting.
De tot alle ruimten op de verdieping toegang gevende bovenvestibule, op de
plattegronden het ‘groot sallon’ genoemd, wordt namelijk overwelfd door

1) Louis Réau, Histoire de l'expansion de l'art français. Belgique et Hollande, etc., Paris 1928,
p. 52.
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een hooge koof, welke overgaat in een achtkanten houten lichtkoepel. De
gestukadoorde vestibule-wanden worden geleed door een weelderige
decoratief-opgevatte Korinthische pilasterorde, welke niettemin de eenvoudigste is
der beide op de desbetreffende ontwerpschets aangegeven ordonnanties (afb. 11 en
5). Tusschen de pilasters bevinden zich de deurnissen, waarboven rijke dessus-de-porte
in stuc en op het voornaamste punt recht tegenover de trap een hoogere nis, waarin
thans een afgietsel naar een buste van den grooten keurvorst de leegte aanvult, gelaten
door de verdwijning van het vroeger deze plaats accentueerend beeld. Twee schetsen
van den Vlaamschen beeldhouwer Joannes Claudius de Cock voor een vrouwefiguur
hebben mogelijk daarop betrekking gehad, al zijn ze 1706 gedateerd. De koof heeft
eveneens rijke stucversieringen, welke zich voortzetten in het snijwerk van den
lantaarnrand.
Al het genoemde stucwerk is aesthetisch onmisbaar en werkt in het architectonisch
verband voortreffelijk, ofschoon op zichzelve beschouwd zijn kwaliteit niet hoog is
en verre achterstaat bij die van de beste 18e eeuwsche stucversieringen in het Westen
van ons land. Men heeft den stijl dezer stucdecoraties en der overeenkomstig
behandelde stucplafonds en betimmeringen in het huis met Régence betiteld. Die
benaming is slechts in zooverre op haar plaats, dat we staan voor een ontaarding of
wijziging in vrijere richting van Lodewijk XIV-vormen, welke echter niets te maken
heeft met de vormentaal der Régence-periode in Frankrijk. Het hier voorkomende
stucwerk wijkt af van het gelijktijdige en ietwat latere Hollandsche door de onzekere
en veelvuldig gebroken lijnen der omramingen, de krulligheid van het lofwerk en
het sterke reliëf der vrouwebustes in de cartouche-ovalen boven de deuren; zijn onrust
en zwaarte herinneren aan West-Duitsch werk, ofschoon ook daarmede verschillen
bestaan.
Het is denkbaar, dat men in dit alles de hand moet zien van den ‘dirigeerenden’
architect Félix du Sart, omtrent wiens leven en werkzaamheid zeer weinig bekend
is. Een andere mogelijkheid lijkt evenwel vooralsnog waarschijnlijker.
De vervaardigers van het achttiende-eeuwsche stucwerk in ons land bleken, waar
zulks viel na te gaan, tot dusverre vrijwel steeds Italianen. Zij moeten gewoonlijk
handwerkers geweest zijn, die naar teekeningen van anderen werkten, doch traden
een enkele maal ook als ontwerpers op1).
De ontwerpen voor de decoratieve behandeling van het trappenhuis en de
bovenvestibule, de vele stucplafonds en een enkele kamerbetimmering in het huis
van Van Schuylenburg schijnen van eenzelfde hand. Een der plafondschetsen nu
draagt een Italiaansche toelichting en op het ontwerp voor het houtwerk der
rechterbenedenvoorkamer staat onder de schaal piedi in plaats

1) Geïllustreerde beschrijving der nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, de
gemeente Maastricht, afl. 1, blz. 121.
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van voeten. Een teekening voor den lantaarn met eveneens piedi onder de schaal zou
dezelfde kunnen zijn als de vermelde in een ampliatie van het bestek van het houten schrijnwerk d.d. 20 Oct. 1715, dat o.m. omvat veranderingen betreffende ‘het
maecke van een lantern ofte coepel boven het salon ingevolge de tyckening door
Larachij gemaakt.’ Het gaat hier dus om den houten lichtkoepel, die naar wij zagen
een integreerend onderdeel vormt van de overigens door stucversieringen bedekte
overwelving der bovenvestibule. Larachij kan een verschrijving voor Luraghi zijn.
Een stucwerker Johan Baptist Luraghi arbeidde in 1702 op Het Loo en leefde in deze
jaren in Den Haag; wellicht was hij afkomstig uit het Milaneesche, waar een
uitgebreide architecten- en stucwerkersfamilie van dien naam voorkomt, en na gewerkt
te hebben in Duitschland naar ons land afgezakt. Is de gemaakte veronderstelling
juist, zoo zou deze Luraghi dus de voornaamste ontwerper der interieurdecoraties in
dit huis zijn.
Na de genoemde ruimten zijn de beide achter elkander gelegen woonkamers op
de benedenverdieping rechts van de vestibule met de meeste zorg behandeld. Bij het
plan van het huis is volgens de Fransche gewoonte slechts een beperkt gebruik van
gangen gemaakt en loopen de onderscheidene vertrekken ineen. De door een dubbele
deur verbonden kamers zijn te bereiken door de, achter de vestibule gelegen en
vroeger uit deze toegankelijke, antichambre; op de plattegronden heeft ook de aan
de straat gelegen kamer een deur naar de vestibule.
Het laatste vertrek bevat de plafondbeschildering van Philips van Dijk, bestaande
uit een groot middenvak met de op wolken weggedragen Iphigenia, dat omringd
wordt door de als het ware op de omgaande kroonlijst der betimmering rustende
toeschouwersgroepen in de koof, benevens twee dessus-de-porte met als hoofdfiguren
Agamemnon en Calchos door denzelfden schilder. Een bijbehoorend, Iphigenia
voorstellend stuk, het dessus-de-porte der vroegere deur of bij het aanbrengen van
den Empireschoorsteen met grooten spiegel verwijderde schoorsteenstuk, is thans
elders in het huis te vinden. Ook Van Dijk's schetsen bleven bewaard; die voor de
kleine stukken, welke met hun ‘Abklatsch’ aanwezig zijn, werden bij de uitvoering
aanmerkelijk gewijzigd.
De genoemde schilderingen hebben op deze plaats decoratieve waarde, doch toonen
overigens, dat een portretschilder als Van Dijk zich beter niet aan een dergelijke
monumentale opdracht had kunnen wagen. De wanden dragen bovendien optisch
niet meer de in vrij zware kleuren uitgevoerde plafondschildering, doordat de op den
grooten plattegrond aangegeven ‘tapytstucken’ d.w.z. gobelins in het begin der vorige
eeuw door een bespanning van geel zijdedamast zijn vervangen en het houtwerk toen
wit of liever roomkleurig met goud is geschilderd. De oorspronkelijke kleur daarvan
valt na te gaan aan een overgebleven festoen, als verlengde van een der
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gordijnkappen, in.... stuc, dat in een vrij donker groene tint is geschilderd.
De voorkamer, thans de gele salon geheeten, maakt intusschen met haar oude
gordijnen van gelijke kleur als de wandbespanning en, hetzij ietwat grove,
Empire-meubelen ondanks alle veranderingen nog een statigen indruk.
De achterzaal, welke van de binnenplaats haar licht ontvangt, is echter van veel
grooter beteekenis (afb. 10 en 16). De bouwheer toch deed een zeer gelukkigen greep
door haren cyclus van mythologische schilderingen op te dragen aan den ten tijde
der inrichting van zijn huis nog jongen en in Den Haag weinig bekenden Jacob de
Wit, den grootsten van onze achttiende-eeuwsche decoratieschilders en wellicht van
alle schilders dier periode. Aan de vrije schilderkunst werden blijkbaar toenmaals
de beste levenssappen onttrokken door de decoratieve, die in het Hollandsche
binnenhuis niet alleen de zolderingen maar ook de wanden met haar voortbrengselen
ging overdekken en daardoor voor losse schilderijen weinig plaats over liet.
Behangselschilders gelijk Aert Schouman en De Moucheron, wier werken ook naar
onzen huidigen smaak den naam van kunst ten volle verdienen, behoorden eveneens
tot de meest vooraanstaande meesters van hun tijd.
De Wit, ten onrechte vooral bekend om zijn te dikwijls suffe of althans stereotype
‘grauwtjes’, was juist een groot colorist en bewegingsvirtuoos1), die uitblonk in
uitermate vlot en gratieus geschilderde zolderstukken, wolkenhemels met tal van
speelsche zwevende hemelbewoners in steeds andere schikking afbeeldende. De
rechterachterkamer van het huis van Van Schuylenburg bezit hiervan een schitterend
voorbeeld, dat dank zij eene herstelling in 1913 door wijlen den heer De Wild in
uitstekenden staat verkeert. Het toont het voor den schilder typische heldere palet,
waarbij warm-roode of rose en blauwe accenten domineeren over de teere kleuren.
Dit vroege stuk schijnt zelfs frisscher dan sommige der talrijke latere van dezelfde
soort, zooals de plafondschildering in het prachtige gave huis Heerengracht 475 te
Amsterdam en vooral de uit Rapenburg 48 te Leiden naar het Mauritshuis te
's-Gravenhage overgebrachte. Veel is hier echter te danken aan de omstandigheid,
dat het zolderstuk zich bevindt op de oorspronkelijke, niet van bestemming veranderde
plaats met ongewijzigde belichting, al is de aankleeding daarvan niet meer geheel
dezelfde.
De kunstenaar zelf vestigde er in een zijner beide bewaarde brieven2) aan den
bouwheer de aandacht op, dat hij gerekend had op het witte kader van het stucplafond
en dat ook bij alle schilderwerk, in bijzonder van de dubbele deur naar de voorkamer
met de plafondschildering rekening gehouden moest worden. Het stucplafond nu
bleef bewaard en het houtwerk is roomkleurig met goud geschilderd, wat in dit geval
zeer wel de oude kleur kan zijn. Drie J D Wit 1720 geteekende dessus-de-porte, elk
met twee mythologische

1) Vgl. Jaarverslag Kon. Oudheidkundig Genootschap 1932, blz. 35 e.v.
2) Deze brieven worden binnenkort gepubliceerd in Oud-Holland.
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figuren, die sterk den invloed van 's kunstenaars geestelijken leermeester Rubens
toonen, steunen nog het vroegere plafondstuk. Een vierde soortgelijk stuk zal aanwezig
geweest zijn boven den nu gedichten doorgang naar de garderobe rechts van den
schoorsteen. De oorspronkelijke schoorsteen met het door De Wit in zijn tweeden
brief van 15 Januari 1720 vermelde ovale schoorsteenstuk moet eveneens zijn
verdwenen. De huidige schoorsteenboezem doet aan als een ongelukkige 19e
eeuwsche navolging van dien op een der fraaie bewaarde schoorsteenontwerpen, dat
den indruk maakt het ontwerp van den oorspronkelijken schoorsteen te zijn (afb. 6).
Ook andere wijzigingen zijn niet uitgebleven. Zelfs de, niet slecht bij De Wit's werk
passende wandbespanning met wijnrood zijdedamast behoeft niet origineel of zelfs
maar uit den tijd van haar typische Lodewijk XV-omlijsting te zijn; het ontstaan der
laatste is te bepalen door de vermelding op een schetsje van een dergelijk lijstfragment
‘geaccordeert 16 Juny 1765 à 6 st. de voet het snijwerk.’ Op de werkteekening staat
bij de groote wandvakken het woord ‘stuck’ aangegeven, waarbij men geneigd is te
denken aan geschilderde kamerbehangsels, den gewonen wandtooi na het begin der
18e eeuw van de voornaamste kamers in Hollandsche huizen van eenige beteekenis.
Het pleit intusschen voor de kracht der oorspronkelijke conceptie, dat deze nu
‘roode salon’ genoemde achterzaal niettemin nog sterk den indruk geeft van een
voornaam achttiende-eeuwsch interieur.
Het huis behield voorts goede voorbeelden van ietwat eenvoudiger opgezette
interieurs uit dien tijd, hetzij dan elk eenigszins gewijzigd. Zij zijn voorzien van een
meer of minder rijk stucplafond benevens dessus-de-porte en schoorsteenstuk door
telkens een gespecialiseerd meester, wiens werk in decoratieve richting ging. Op de
benedenverdieping bezit de antichambre verdienstelijke stukken met veel gevogelte
door Abraham Bisschop, welke eveneens zijn gerestaureerd door den heer De Wild.
Het vroeger als eetzaal dienende vertrek links van de vestibule kreeg in 1715 weer
de oude, slechts voor den nieuwen toestand pasklaar gemaakte pilasterbetimmering
en schilderijen. Zulks is wellicht de oorzaak, dat juist dit vertrek later geheel in
Empire-stijl is ingericht. Alle overige kamers waren, hetgeen kenmerkend is voor
de toenmalige verhoudingen, slaapkamers, die echter, veel meer dan thans gebruik
is, ook voor bewoning overdag waren ingericht.
Bij de rechtervoorkamer op de verdieping is het mogelijk de teekening voor het
stucplafond en ditzelve te vergelijken (afb. 8 en 12). Menigeen heeft wellicht bezwaren
tegen het ontwerp op zichzelve. De kamer dankt niettemin een goed deel van zijn
karakter aan het rijkversierde stucplafond. Als dessus-de-porte dienen ietwat
kil-aandoende idyllische landschappen door den reeds als kunstenaarsbiograaf
genoemden Van Gool, welke men in dit verband toch noode zou missen.
De overeenkomstige kamer ter linkerzijde toont een toenmaals veel voor-
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komend type van schoorsteen (afb. 13) met eenvoudige marmeren haardomlijsting,
welke, zooals steeds zonder onderbreking door een uitspringende en daarmede de
decoratieve functie van den schoorsteen onderbrekende lijst, overgaat in den boezem
met gesneden spiegelomraming waarboven een schoorsteenstuk. Dit M. Terwesten
gesigneerde stuk en de dessus-de-porte door denzelfden schilder zijn in ongunstigen
zin academisch van opvatting, doch verleenen door hun kleur de kamer een zekere
levendigheid.
Typisch-Hollandsch zijn schoorsteenen met tal van consoles voor vaasjes van
Chineesch porcelein of Delftsch, zooals enkele ontwerpen voor niet meer aanwezige
of niet-uitgevoerde schoorsteenen te zien geven (afb. 7).
Uiterst ruime, op het ontvangen van bezoek ingestelde vertrekken gelijk de tot nu
toe afgebeelde hadden voor het dagelijksch leven zekere nadeelen. Men verbond aan
deze daarom gaarne intiemere kabinetten, waarvan het huis van Van Schuylenburg
eenige aantrekkelijke stalen bezit. Ze kregen, om hun vorm bij de beperkte oppervlakte
zoo aannemelijk mogelijk te maken, hoekschoorsteenen met wederom een
geprofileerde marmeren haardomlijsting en zich naar boven versmallenden boezem,
en koepelzolderingen. Het kabinet achter de ‘roode’ salon met het werk van De Wit
heeft zoo'n schoorsteen, welks houten bovendeel in het derde kwart der 18e eeuw
zijn luchtig en sierlijk Lodewijk XV snijwerk zal hebben ontvangen (afb. 14). De
correspondeerende vloeiende omlijsting van het dessus-de-porte der naastgelegen
deur en het charmante Chineesche zijdebehang zijn voor een twintigtal jaren
overgebracht naar de kleine middenvoorkamer op de verdieping, welke is ontstaan
door samenvoeging van het kabinet der rechtervoorkamer en het balkonkamertje.
De plafondschildering en het bedoelde dessus-de-porte schijnen beide van de hand
van Matheus Terwesten te zijn.
Vrij gaaf bewaard zijn het kabinet der linkervoorkamer op de verdieping, welks
zoldering met spiegels is bezet en dat der slaapkamer boven den rooden salon met
geheel beschilderd plafond, bestaande uit een in goudkleur gehouden koof en een
middenvak met illusionistischen koepel, alles rijkelijk versierd met bloemen. De
plafondschildering en de zeer decoratief opgevatte bloemstukken der schoorsteenen
in kabinet en kamer moeten het werk zijn van den bekenden bloemenschilder Kaspar
Peter Verbruggen.
Het behandelde huis dankt zijn redding aan den ondershandschen aankoop, waarin
begrepen waren de meubelen der beide voornaamste benedenkamers, op 27 Augustus
1888 door het Duitsche Rijk voor slechts f 75.000, nadat het pand in openbare veiling
geen kooper had kunnen vinden.
De belangstelling voor kunst en daarmede voor onze nationale monumenten is
nadien op verblijdende wijze gegroeid. Oude kerken, stadhuizen en andere openbare
gebouwen, gevels en stadsgezichten van beteekenis worden thans door de zorg van
overheid en particuliere vereenigingen in stand ge-
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houden. Doch die prachtige en zeer eigen schepping onzer 18e eeuwsche bouwkunst,
het hollandsche patriciërshuis met weidsche gestucte trappenhuizen en gangen, en
kamers met rijkgesneden of gebeeldhouwde schoorsteenen, geschilderde plafonds
en vooral behangsels staan nog steeds bloot aan snel voortgaande verarming en
vernieling. Vele tonnen gouds zijn en worden besteed aan den terugkoop der in het
verleden voor luttele bedragen vervreemde meesterwerken onzer 17e eeuwsche
schilderscholen. Daarentegen laat men onbewogen toe, dat op de voor hen bestemde
plaats uiterst waardevolle zolderstukken en geschilderde behangsels in grooten getale
naar het buitenland verkocht en voor een andere bestemming versneden worden,
zoodat dikwijls zelfs een terugbrengen naar hun wellicht zeer veranderde
oorspronkelijke omgeving niet mogelijk zou zijn. Een stad als Dordrecht, vroeger
zeer rijk aan prachtige interieurs met geschilderde kamerbehangsels, kan hiervan
geen enkel meer aanwijzen.
Eigenlijk is mij slechts één schitterend patricisch 18e eeuwsch huis bekend, aan
het Lange Voorhout te 's-Gravenhage, dat nog in allen deele intact is. De vorige
adellijke eigenaar bood een twintigtal jaren geleden dit familiehuis met heerlijken
tuin aan den Staat der Nederlanden vrijwel om niet aan, teneinde het ongeschonden
behoud te verzekeren. Hetgeen botweg werd afgeslagen! Zijn thans zeer bejaarde
erfgenamen houden dit waardevolle bezit met groote piëteit en opofferingen in stand,
ofschoon het huis reeds lange jaren geen bestemming heeft.
Moge deze studie er eenigszins toe bijdragen belangstelling te wekken voor onze
18e eeuwsche binnenhuiskunst en in het bijzonder voor het voortbestaan van vrijwel
het laatste gave voorbeeld daarvan.
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Tooneel te Moskou
door Mr. Johan Huijts
EEN van de meest in het oog springende trekken van het kunstleven in de Sowjet-unie
is op het oogenblik wel de belangstelling voor de klassieken. Ontbroken heeft deze
belangstelling gedurende de zeventien jaren van de Octoberrevolutie nimmer. Niet
voor niets heeft jarenlang een kunstgeleerde als Loenatsjarski aan het hoofd van het
volkscommissariaat voor het cultuurwezen gestaan. Van Lenin zijn verscheiden
uitspraken aan te halen, ten bewijze, dat ook hij ‘de nalatenschap van het verleden’
nimmer verwaarloosd heeft. Toch heeft het accent niet altijd zoo sterk op de
‘toeëigening’ van deze nalatenschap gelegen, als dat thans het geval is. Het is het
streven naar verhooging van de kwaliteit van den arbeid, dat zich op deze wijze ook
op het gebied van de kunst kenbaar maakt, maar tevens sublimeert dit streven zich
in een gevoel, dat men historisch tot hoeder van de cultuur der menschheid in het
algemeen beroepen is, en in dit streven is - hoe paradoxaal het klinken moge - zelfs
een zeker conservatisme te bespeuren, dat op zijn beurt soms het karakter van reactie
op modernistische neigingen schijnt aan te nemen.
‘De groote cultureele beteekenis van de proletarische revolutie ligt daarin’, - aldus
één van degenen, die op het oogenblik deel uitmaken van de centrale leiding van het
tooneelleven, - ‘dat de vóór de Revolutie opgehoopte kunstschatten niet verspild en
niet spoorloos vernietigd zijn, maar nieuwen levensinhoud verkrijgen, en dat
millioenen nieuwe menschen ze verwerken en zich toeëigenen. De proletarische
Revolutie heeft de geweldige verworvenheden van het Russische tooneel, die vóór
de Revolutie verzameld zijn, niet verkwist, maar ze laten herleven, ze heeft hun
scheppende krachten van hun ideëele begrensdheid en de vooroordeelen van
individualisme, scepticisme, mystiek en formalisme bevrijd....’ In hun algemeenheid
kunnen deze woorden van allerlei beteekenen. Iets wijzer wordt men, als men in een
programma, dat gedurende de eerste tien dagen van September, de dagen van het
Tweede Moskousche tooneelfeest, onder de oogen van duizenden Moskousche
schouwburgbezoekers gekomen is, omtrent het standpunt tegenover de klassieken
in den tegenwoordigen tijd leest: ‘Het Woud’, van Ws. Meyerhold, en ‘Genoeg
eenvoud per wijze’, in de Proletkoeljt, waren verrichtingen, waarbij de klassieke
nalatenschap in aanzienlijke mate gebruikt werd als aanleiding tot de vernietiging
van de kanonieke handgrepen voor het ten tooneele brengen van de genomen
voorbeelden, als een uitdaging ‘van links’, en daarvandaan legde de regisseur er heel
veel in, met volkomen veronachtzaming van de bedoeling van den dramaturg in het
stuk. Meer nog: vervolgens ging Meyerhold zichzelf rechtstreeks den auteur van het
stuk noemen, daarmede den nadruk leggend op het
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onderscheid tusschen hetgeen vertoond werd en den oorspronkelijken tekst. ‘Mogen
wij thans nog de klassieken behandelen als aanleiding voor regisseursexperimenten?
.... De hedendaagsche sowjetregisseur en -acteur kunnen en moeten dieper, scherper,
moediger de sociale motieven blootleggen, welke in vele vertooningen door het
burgerlijke tooneel opzettelijk begraven zijn. Maar den sowjettoeschouwer interesseert
in de eerste plaats Shakespeare zelf, Molière zelf, Ostrowski zelf: hier moet het
tooneel optreden als een doordacht en diep vertolker, maar niet als mede-auteur.’
Ten leste constateert de schrijver, dat zelfs specifieke schouwburgen van het
sowjetstuk, als de Revolutieschouwburg en de MOPS (de schouwburg van de
vakvereenigingen) thans naar Shakespeare en Schiller grijpen en besluit, dat het
daarom van te grooter belang is, klassieke modelvoorstellingen te hebben, bevrijd
van een opzettelijke en opgedirkte ‘nieuwlichterij’, maar tegelijk kritisch indringend
in het materiaal van den dramaturg.
Deze dubbele opgave: den dramaturg ‘zelf’ te geven en tevens zijn materie kritisch
te verwerken, wordt thans in de Moskousche schouwburgen op heel verschillende
manieren verwezenlijkt en als men aan den eenen kant ziet dat de openingsvoorstelling
van het Tweede Tooneelfeest te Moskou in den Boljsjoj Teatr, den Grooten
Schouwburg, gegeven werd, waar de traditie de vertooning van de klassieken nog
zoo sterk bleek te beheerschen, terwijl men aan den anderen kant officieel hoorde
uitspreken: ‘Wij handhaven en ontwikkelen het scheppende systeem van den genialen
Stanislawski, de grootsche door hem geschapen school van tooneelspeelkunst; wij
passen de schitterende creatieve ontdekkingen van den genialen Meyerhold en de
ontzaglijke creatieve ervaring van Wachtangof toe,’ dan is het niet gemakkelijk te
zien, welke voorstelling men min of meer als norm zou kunnen nemen.
In den Boljsjoj Teatr zagen we twee voorstellingen: de opera Knjazj Igorj (Vorst
Igorj) van Borodin en het ballet Lebeninoje Ozero (Het Zwanenmeer) van
Tsjajkowski. Het laatste was in de plaats van het moderne ballet Plamja Parizja
(Vlammen van Parijs), van Asafjef, gesteld, waardoor de gelegenheid verloren ging,
om althans hier een klassieke en een moderne vertooning in denzelfden schouwburg
tegenover elkaar te stellen. In beide voorstellingen trof het ontbreken van elke nieuwe
intentie. Voor de insceneering en de decors en costumes heeft men zich veel moeite
gegeven, ten einde een historisch getrouw beeld te geven. Het werk van Fedorowski,
die de decors en de costumes van Knjazj Igorj ontwierp, kan men om zijn
monumentaliteit en kleurrijkdom prijzen. Baratof, de metteur-en-scène, heeft de
kritische behandeling van de materie van den operaschrijver daarin gezocht, dat hij
de koren uitbreidde, om de rol van de massa in de handeling te accentueeren, en ze
in grauwe volksdracht stak, als uitdrukking van de werkelijke verhoudingen. Dat
hoorden we van den man, die, in een van de entre-actes, in den foyer de beteekenis
van de opera uiteenzette. Wij
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hebben echter niet kunnen inzien, dat op deze wijze iets wezenlijks in de voorstelling
veranderd is. Alleen de grootschheid van de uitvoering heeft erdoor gewonnen en
toen op het eind van het derde bedrijf het ballet de starheid van de verdere vertooning
met de donker-vurige dansen van de Polowtsen onderbrak, gaf dat op het groote
tooneel van den Grooten Schouwburg dan ook even een magnifiek schouwspel.
Overigens echter konden de afmetingen van de uitvoering ons toch niet over den
indruk heenbrengen, dat hier juist, door dit volgehouden streven naar rechtvaardiging
van de traditie, de vernieuwing van de operakunst nog verder af is dan waar de
conventionaliteit althans nog als een tekort van de vertooning kan worden aangemerkt.
Als we van de hand van een sowjetkriticus de opmerking gelezen hebben, dat de
voorstellingen van klassieke kunst in den Maly Teatr (den Kleinen Schouwburg) in
de laatste jaren meer aan archiefstukken herinnerden dan aan de toeëigening van de
denkbeelden en bedoelingen van groote dramaturgen, dan is dit, naar wij meenen,
ook in den Boljsjoj Teatr het geval, waar de perfectie van een in zichzelf
ontoereikenden stijl het verlangen naar een grondige vernieuwing niet onderdrukken
kan.
De klassieke balletstijl, dien we in Lebedinoje Ozero gevolgd zagen, heeft
ongetwijfeld veel meer recht van bestaan en voortbestaan, al doet het vreemd aan,
dezen ook hier nog versierd te zien met allerlei uiterlijkheden, die hij als hofkunst
in het verleden verworven heeft. De gratie, waarmede de prima ballerina Semenowa,
een meisje van twintig jaar, dus geheel met de Revolutie opgegroeid, Komsomolka
nog daarenboven, de hulde van een, als overal in de wereld, zeer eenkennig publiek
in ontvangst nam, was hoofsch; en waarlijk monarchistisch werd zij, toen zij het niet
eindigend applaus al maar voor zichzelf in ontvangst bleef nemen, zonder ook maar
even het corps-de-ballet, met toch zooveel voortreffelijke dansers, erin te laten deelen.
Want wat hier nog aan den buitenkant van de vertooning bleef, had tenslotte ook
zijn keerzijde naar binnen. Als men, zooals we hier hebben hooren doen, het ballet
van Tsjajkowski analyseert als een vlucht buiten de werkelijkheid van een onder
invloed van klassetegenstellingen in zijn tijd pessimistisch gestemden intellectueel,
en dus ook de leden van het ballet in een dergelijke appreciatie van het dansspel
opvoedt, kan men het niet op traditioneele wijze laten uitvoeren, op verbeurte van
het meest eigene ervan, de teedere illusie van een geluk buiten de werkelijkheid. Wil
men, binnen de grenzen van een op een andere levensbeschouwing stoelende cultuur,
op den inhoud van Tsjajkowski's werk kritiek oefenen, het zij zoo, maar dan trachte
men niet, het uit te voeren in een aan den inhoud van het ballet congruenten stijl; als
niet in de uitvoering het tegengestelde standpunt, dat men meent te moeten innemen,
verwerkelijkt wordt, doodt men het spel, zooals het ook hier voortdurend doode
plekken vertoonde, vooral waar het de mimische gedeelten betrof. Daar waar de
zuivere lyriek tenslotte
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toch ook de dansers aangreep, kon men nu dikwijls toch nog werkelijk schoone
danskunst genieten, maar het geheel miste den adem, die alleen door volle overgave
aan de muziek kan worden ingegeven.
Het minst tendentieus zijn eigenlijk nog de uitvoeringen, die rechtstreeks onder
den invloed van Stanislawski staan. We zagen er daarvan twee: van de Staatsopera
Stanislawski en van den Eersten Moskouschen Kunstenaarsschouwburg, die den
naam van Gorki draagt. Hier is het eens en vooral het in den zin van het
psychologische naturalisme ontwikkelde meesterschap van den tooneelspeler, dat
de waarde van de voorstellingen bepaalt. Hoe gaarne had men deze eigenschap zich
zien uiten in de vertooning van Gorki's Jegor Boelytsjef, dat aanvankelijk het
tooneelfeest had moeten besluiten, zooals het met Knjazj Igorj begonnen was, klassiek,
maar tegelijk het levende tooneel van dit oogenblik! In dit stuk grijpt Gorki terug
naar den tijd, waarin de revolutie van 1917 rijp wordt tusschen de zich verscherpende
tegenstellingen van de toenmalige maatschappij. De koopman Jegor Boelytsjef oefent
er zijn kritiek op ‘de anderen’, de bureaucratie, welke het land in den oorlog gejaagd
heeft, de rol van popen en monniken in dezen oorlog; hij ziet den ondergang van de
burgerlijke maatschappij in het verschiet en, niet kunnende gelooven aan de
scheppende kracht van het proletariaat, vraagt hij tevergeefs naar den zin van het
leven. Het is het eerste stuk van een trilogie, die nog niet geheel verschenen is, maar
waarvan de twee eerste deelen (het tweede heet ‘Dostigajef en de anderen’) in tal
van sowjetschouwburgen reeds met groot succes vertoond worden.
Door ziekte van een van de voornaamste medespelenden kon deze vertooning van
den Eersten Moskouschen Kunstenaarsschouwburg niet doorgaan; zij werd vervangen
door een vertooning van De Bruiloft van Figaro, vol entrain en met een zeer levende
figuratie gespeeld, maar toch niet het slotstuk, dat men aan het einde van dit
tooneelfeest had kunnen wenschen. Slechts in zooverre, dat het gelegenheid bood
tot een grootsche huldiging van den grootmeester van het Russische tooneel, den
Volkskunstenaar Stanislawski zelf, kreeg zij toch nog het karakter van de apotheose,
die zij ook door de keuze van het stuk had moeten zijn.
De geest van Stanislawski was ook aanwezig bij de uitvoering van de opera van
Rimski-Korsakof, Tsarskaja Newesta (Tsarenbruid). Zij werd gegeven in den kleinen
schouwburg van het Cultuurpaleis, dat gebouwd wordt op de plaats, waar eens het
Simonof-klooster gestaan heeft en waar nu straks, naast dit gebouw voor 1200
toeschouwers, nog een tweede schouwburg met 4000 zitplaatsen verrijzen zal. Indien
dit tooneelfeest dan al niet meegebracht heeft, dat we een specifiek arbeiderstheater
hebben zien spelen, zooals de Revolutieschouwburg, de MOPS-schouwburg, dat het
theater der vakvereenigingen, en de Tram-schouwburg, die dat van de arbeidersjeugd
is, zoo waren we hier in een gebouw, dat meer dan een der andere
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schouwburgen, welke wij bezochten, de macht van den proletarischen toeschouwer
aantoonde. Hier ontving de arbeider het tooneelgezelschap bij zich aan huis, en het
was een luisterrijk tehuis. Van verre reeds straalde het licht ons door den glazen wand
van de hal en de daarboven liggende foyers tegemoet: een standbeeld van Lenin,
bloemen, gemakkelijke stoelen aan den kant en vooral ruimte, ruimte naar alle zijden,
zag men, als men binnen kwam. De schouwburgzaal zelve bleek vooral met het oog
op den toeschouwer voortreffelijk gebouwd; op het tooneel leek men daarentegen
niet met alle technische behoeften (voetlicht, souffleurshokje) rekening gehouden te
hebben, misschien wel omdat op den duur de eigenlijke schouwburg toch ernaast zal
komen en dit tooneel dan voor andere doeleinden zal moeten dienen. Ook de strakke,
helwitte omlijsting van de tooneelruimte kwam althans deze voorstelling, met haar
ouderwetsch naturalistisch decor, weinig ten goede. Dat waren echter kleine
tekortkomingen in een gebouw, dat in zijn geheel een grootschen indruk maakt.
Niet minder indrukwekkend was de voorstelling, welke de Staatsopera-Stanislawski
er van Tsarskaja Newesta gaf. Men had niet teveel gezegd, toen men vóór den aanvang
van de voorstelling, het streven van het gezelschap omschreef als ‘de zanger
tooneelspeler, het dramatische ensemble inplaats van het koor, de opera als handeling’.
In deze uitvoering, waarin niet slechts de schoonheid van muziek en zang het doelwit
van de uitvoerenden was, maar ook de scènische weergave van het menschelijke
conflict, dat zij vertolkten, werd deze opera van Rimski-Korsakof een aangrijpend
muziekdrama. Hier was werkelijk het historische realisme, dat men in den Boljsjoj
Teatr met de uiterlijke middelen had gezocht; hier herleefde de tijd van den
Schrikkelijken Iwan, van bojaren en opritsjniki, kooplieden en het gemeene volk.
En in deze sfeer van het verleden, dat niet door armoede aan scènische
uitdrukkingsmiddelen tot een leeg decor werd uitgehold, maar steeds
muzikaal-plastische beweging bleef, was nu het zingen van Sjirowa, de Tsarenbruid,
die, zelve in de zachte, nog haast kinderlijke lyriek van haar liefde voor Iwan Lykof
verweven, tegelijk begeerd wordt door den opritsjnik Grigori Grjaznoj en aldus het
slachtoffer wordt van de jaloezie van diens geliefde, Ljoebasja, en het zingen ook
van Goldina, in de rol van deze laatste, niet slechts een vocaal, maar ook een
dramatisch genot.
Zelfs de veranderingen, welke de Tweede Moskousche Kunstenaarsschouwburg
(Mchat II) in den tekst van Shakespeare's Twelfth Night or What you will heeft
aangebracht, beteekenen nog geen kritisch ingrijpen in den inhoud. Hier heeft vooral
het streven voorgezeten, om den gang van het spel begrijpelijker te maken voor de
toeschouwersmassa, waarvoor het gespeeld wordt. Zoo vangt het stuk hier bijv. aan
met de opvolgende scènes, waarin eerst Sebastiaan en dan Viola aan land spoelen
en eerst daarna volgt de eigenlijke eerste scène, waar graaf Orsino beurtelings om
muziek
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roept en haar tot zwijgen brengt. Op het oog zou men zelfs kunnen denken, dat de
verandering alleen om tooneel-technische redenen was aangebracht. Nadat nu immers
voor de schilderij van een bewogen zee de eerste twee scènes zich hebben afgespeeld,
kan verder het heele spel vervolgd worden tusschen den eenvoudigen opzet op het
draaitooneel, dat nog slechts gedurende enkele oogenblikken, als er veranderingen
van iets ingrijpender aard noodig zijn, door een lagen voorhang aan het oog onttrokken
wordt.
Het decor is ontworpen door een van de grootste Russische grafische kunstenaars,
Faworski. Het was de eerste maal, dat hij voor het tooneel decors ontwierp, maar
meteen toonde hij zich een meester in het vak en tevens iemand met een sterke,
zelfbewuste persoonlijkheid. Zelf heeft hij over zijn werk gezegd: ‘Dat wat mij in
het tooneel aantrekt, erin behaagt, is de leege tooneelruimte, de ruimte als materie.
Wat moet ik doen, om deze ruimte, zoo rijk aan diepten, zooveel mogelijkheden
aanbiedend, niet te bederven? Ik wil er geschilderde vlakken in plaatsen, ronduit
gezegd: schilderijen, die niet meer hun karakter van schilderij beschaamd zullen
verbergen. Integendeel. Een ingelijst schilderij is als een mensch, een meubelstuk
of ieder bepaald voorwerp: er bestaan betrekkingen tusschen u en het schilderij,
terwijl een geschilderde boom geen boom en geen schilderij is, den tooneelspeler,
zoowel als den toeschouwer van den wijs brengt en mijn ruimte vervalscht.’ Inderdaad
heeft Faworski met zijn ingenieuze zuilenconstructie een heerlijk spel met de ruimte
gespeeld en het karakteriseert den kunstenaar, dat hij zelf haar het schoonste vond,
toen zij in de laatste scène naar alle kanten doorzichtig was, door geen enkel gordijn
gesloten werd. Met het dichtschuiven van enkele gordijnen immers, langs de
buitenzijde en naarbinnen, en een draai van het tooneel, was het mogelijk, ons telkens
weer de verscheidenheid van plaats voor te tooveren, waar het blijspel van
Shakespeare zich afspeelt. Er hoefden maar enkele schilderijen van boomen en groen
tusschen te worden geplaatst en ook de weelderigheid van groote tuinen was op het
tooneel.
De Mchat II is, gelijk zijn naam reeds zegt, een telg van den Eersten Moskouschen
Kunstenaarsschouwburg (Mchat I). Als studio opgezet, kreeg hij in 1924 een
zelfstandig bestaan en ook zijn kunstvorm ontwikkelde zich, bij allen eerbied voor
zijn leermeester, in eigen richting. ‘Ons theater werd in den tijd van de Revolutie
geboren’, zoo zeide de leider van den Tweeden Kunstenaarsschouwburg, Bersenef,
die echter op de collectiviteit van zijn gezelschap zoozeer den nadruk legde, dat hij
ook zijn begroetingsrede in het gelid van twaalf andere leden ervan uitsprak. ‘De
bronnen van zijn kunst vormen de leeringen van Stanislawski en
Nemirowitsj-Dantsjenko. Naar hun geboden opgevoed, streefden wij ernaar op den
toeschouwer de heele groote en in zijn gecompliceerdheid eenvoudige waarheid van
den mensch over te brengen, want onze kunst is de kunst van het machtige
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realisme. Wij verwezenlijken dat echter anders dan onze wonderbare leermeesters.
Ons systeem - het systeem van den Tweeden Kunstenaarsschouwburg - onderscheidt
zich, hoewel het in het systeem van Stanislawski geworteld is - van dat van den
Eersten Kunstenaarsschouwburg. Voor alles is voor ons het naturalisme
onaannemelijk. Wij zoeken op het tooneel steeds waarheid en theatraliteit, maar onze
waarheid moet theatraal en onze theatraliteit immer waar zijn. In onze speelmethode
onderscheiden we ons door een bijzondere opmerkzaamheid bij de schepping van
een gestalte. Wij spelen niet onze eigen gevoelens, maar vreemde - die van de gestalte.
En deze gevoelens van de gestalte worden onze eigen gevoelens. Wij voelen ons
verplicht een luchtigheid in de weergave zoowel van komische als tragische gevoelens
te bereiken en terwijl wij het naturalisme vermijden, stellen we ons een andere taak:
de synthetiseering van de gestalte.’
In de uitvoering van Twelfth Night is deze synthese vooral in het komische sextet
van Sir Toby Belch, Sir Andreas Aiguecheek, Malvolio, den nar, Maria en Fabian,
den tuinman, bereikt. Vier van deze spelers voerden dan ook den titel van
verdienstelijk kunstenaar van de republiek en twee van dezen, Gotowtsef en
Gijatsintowa, hadden de regie gevoerd. Vooral in de scènes rondom den brief van
Malvolio wàs de luchtigheid, waarvan Bersenef gesproken had, volop, het werd een
speelsch bedrijf, waarover de lach in de zaal allengs niet meer tot bedaren kwam en
waarin met name Azarin, als Malvolio, in een onovertroffen uitbundigheid van
komische expressie geraakte.
En nu ‘La Dame aux Camélias’ van Meyerhold. Deze heeft niet geschroomd, om,
terwille van een duidelijker sociale analyse, in den trouwens ook veel minder
kostbaren inhoud van zijn stuk zelf in te grijpen. Hij in elk geval heeft het denkbeeld
van het mede-auteursschap klaarblijkelijk nog niet heelemaal opgegeven. Nog altijd
loopt hij rond met het denkbeeld zelf een stuk in elkaar te zetten. Het denkbeeld, dat
een schrijver een stuk zou schrijven, dat zóó gespeeld kan worden, wil er bij hem
niet in. ‘Meestal brengt een tooneelschrijver een stuk in den schouwburg en hoe goed
het ook moge zijn, het moet pasklaar worden gemaakt. Wij discussieeren; de
tooneelspelers zeggen dit, ik zeg dat en de tooneelschrijver gaat naar huis. Over twee
weken komt hij terug en alles begint van vorenafaan. Maar wij zijn van plan, om een
onderwerp te kiezen, een jongen tooneelschrijver te vragen met ons in den schouwburg
te werken en een stuk op te bouwen regelrecht van het ruwe materiaal op het tooneel.
We zullen altijd nog in staat zijn om het achteraf op te schrijven.’ Zoo is hij dan ook
het drama van Dumas fils te lijf gegaan. ‘Er zijn geen stukken zonder tendenz,’ is
Meyerhold's leuze. Een goed stuk verrast vóór alles door zijn diepen inhoud aan
gedachten, d.w.z. het is uitgesproken tendentieus, het wil den toeschouwer
‘bewerken’.’ In La Dame aux Camélias wilde hij ‘de ruwe behandeling van de vrouw
in het kader van de burgerlijke moraal toonen; de vrouw als waar, de vrouw
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als speelgoed, die bestaat om voor geld het genot van de sterkere helft van het
menschelijke geslacht te zijn. Wij waardeeren in het tooneelstuk van Dumas fils de
ware en realistische uitbeelding van het milieu en de schitterende techniek van den
dramaturg. Maar de historische beperktheid van het wereldbegrip belette den schrijver
zich juist te oriënteeren in hetgeen hij zelf naar de natuur geteekend had. Het
tooneelgezelschap stelt zich tot taak de ware schuldigen aan den ondergang van de
heldin te vinden. Onze jongere generatie lijkt het drama van Marguérite Gautier
vreemd, maar men kan niet voortschrijden zonder de zonden van het verleden te
kennen.’ Om dit alles te bereiken heeft Meyerhold het stuk in de eerste plaats in den
tijd naderbij gebracht en vervolgens verplaatst in de hoogste kringen van de
maatschappij, waarin bijv. de vader van Armand van belastinginspecteur
fabriekseigenaar geworden is. Er zijn elementen uit de Balzac's Peau de Chagrin
ingelascht, om het realisme in het leven der courtisanes te versterken. Ook uit den
gelijknamigen roman van Dumas fils is heel wat gehaald om de strekking van het
stuk meer nadruk te geven. En nochtans heeft hij met dit alles, althans in de richting
waarin hij streefde, eigenlijk niets bereikt. ‘Het is niet gelukt’, schreef een
sowjet-criticus een half jaar geleden, ‘omdat het materiaal zelf te slecht van kwaliteit
en nietig was, omdat de compositie van het stuk zelf, heel simpel en compact, geen
radicale wijzigingen en herzieningen gedoogde.’ Zoo bleef er dan, bij het falen van
de ideologie, niets anders dan technologie over.
Deze heeft zelfs onder de ongunstige omstandigheden, waarin Meyerhold, tijdens
de verbouwing van zijn eigen schouwburg, in een tijdelijk gebouw speelt, nog grooten
indruk kunnen maken. Wat Meyerhold wil, kan kort worden samengevat als realisme,
hyperboliek, picturale en musicale compositie. In geen van de drie richtingen kan
het gewone tooneel hem voldoen. Als straks zijn eigen schouwburg gereed is, zal
het tooneel zich in het midden van den schouwburg bevinden en de toeschouwers
zullen er amphitheaters-gewijs omheen gezeten zijn. Iedereen zal omlaag kijken en
de geometrische figuren, welke telkens door de plaatsing van de spelers worden
gevormd, zullen volgens hem de aantrekkelijkheid en beteekenis van de voorstelling
nog zeer verhoogen. Er zal een eind komen aan den toestand, dat de eene toeschouwer
van beneden af en de andere toeschouwer van bovenaf naar een zelfde constellatie
op het tooneel moeten kijken.
Van den man, die ervan droomt, automobielen, paarden, koeien en zelfs olifanten
rechtstreeks van de straat het tooneel op te laten komen, kan men moeilijk verwachten,
dat hij zich op een klein tooneel, als hem in zijn tijdelijke onderdak ten dienste staat,
behelpen kan, ook al liet hij het dan ditmaal bij een papagaai! Het changeeren bij
open doek moest in de bekrompen ruimte een rommeligen indruk maken. De
ondersteuning door de muziek van de muzikale compositie der vertooning, welke in
het programma zorg-
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vuldig met andante's, allegro's, grave's en wat al meer aangegeven was, kwam nu
dikwijls niet tot haar recht. Toch kreeg men wel een zeer sterk besef van hetgeen
Meyerhold wil, als hij zegt: ‘wij hebben geen starre decors van noode, geen
geschilderde decors en den heelen rompslomp van het illusionnaire tooneel; wij
omgeven de spelers met echte voorwerpen, die hem het gevoel zullen geven van het
tooneel, waarin hij optreedt. Dat zijn geen decors, maar instrumenten van den arbeid
van den tooneelspeler.’ Terecht zegt dezelfde sowjetcriticus, dien we al eenmaal
citeerden, dat vrijwel iedere ensceneering een schilderij van Rops, van Monet, van
Renoir in herinnering roept, tot in de plaatsing van de meubelen en het verdere
huisraad toe. (Het is toeval, dat de foto, welke ons ter beschikking stond, juist het
tooneel weergeeft, waarin dat het minst tot uitdrukking komt). Het waren, in hun
gedrongen, schilderachtige opstelling, telkens prachtige syntheses van het milieu,
waarin het drama zich afspeelt, en het leek wel, of musea geplunderd waren om deze
requisieten bijeen te brengen.
Zinaida Rajch, de vrouw van Meyerhold, die de rol van Marguérite Gautier speelde,
naar den trant van het Japansche Kaboekitooneel, dat Meyerhold zeer ter harte gaat,
voortdurend in een lichtcirkel gevangen, om de expressie van haar gelaat meer te
laten spreken, heeft met name in de stervensscène de apotheose gegeven van hetgeen
Meyerhold door zijn bewerking wel bereikt heeft: dat het drama van Dumas fils
menschelijk verhevigd, van zijn sentimenteele kleurtjes schoongewasschen is. Indien
één, dan was zij wel de actrice, die Meyerhold's, zoover van het tooneel van
Stanislawski afwijkende maxime verwerkelijkte, dat als een tooneelspeler een gestalte
vertolkt, hij niet het recht heeft, zichzelf als drager van een bepaalde
wereldbeschouwing te vergeten. ‘De tooneelspeler moet verdediger of aanklager van
zijn rol zijn.’ Een aanklacht lag er inderdaad in de strenge waardigheid, waarmede
Zinaida Rajch het einde volbracht.
Zoo kan men eigenlijk zeggen, dat de Boljsjoj Teatr en Meyerhold de zaak van
de vertooning van de klassieken het principieelst hebben aangepakt, en terwijl het
streven naar integrale vertooningen, op den grondslag ook van de klassiek geworden
techniek, juist vanwege de kritische houding tegenover de materie van den dramaturg,
nauwelijks levensvatbaar lijkt, - wat niet wil zeggen, dat het op het oogenblik te
Moskou niet aan een ver verbreiden smaak voldoet! - zijn de beginselen van
Meyerhold op den duur misschien toch nog het passendst voor een vertooning van
de kunstwerken van het verleden binnen de grenzen van een maatschappij, die door
haar jeugd nog voortdurend strijdbaar er tegenover moet staan. Daarentegen heeft
het werk van de theaters, die het dichtst bij Stanislawski staan, althans wat de
klassieken betreft, eigenlijk nog een geheel onpolitiek karakter, hoewel zij, wat
vreugde- en kleurrijkheid van vertooning aangaat, wellicht weer het meest voldoen
aan de eischen die ginds op het oogenblik aan het
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tooneel gesteld worden, opdat de toeschouwer er ontspanning en een prikkel tot
nieuwe inspanning vinde in een tijd, waarin de socialistische opbouw de werkkracht
nog letterlijk verslindt.
Maar ook de stukken, die zich rechtstreeks met de problemen van dezen
socialistischen opbouw bezig houden, vinden volle en blijkens het in de handeling
invallende applaus voortdurend meelevende zalen. Het toeval heeft gewild, dat wij
slechts stukken gezien hebben met betrekking tot fazen uit den burgeroorlog, die
echter, bij het gevoel van periodiek acute oorlogsverwachting, dat hier heerscht, toch
ook een zekere actualiteit behouden hebben. Er zijn tal van stukken te noemen, die
veel nieuwere problemen behandelen: ‘Mijn vriend’, van Pogodin, waarin de strijd
om den snellen opbouw van een nieuw bedrijf geteekend wordt, ‘Meisjes van ons
land’, van Nikitenko, dat den komsomolarbeid schildert bij den bouw van den
stuwdam in den Dnepr, zooals de jonge communisten thans weer hier in Moskou in
het eerste gelid strijden voor den aanleg van den ondergrondschen spoorweg, die
goeddeels het werk van de jeugd schijnt te zullen worden, ‘Strijders’, van Romasjef,
waarin het Roode leger in een latere periode weergegeven wordt, ‘Onzin’, van
Konstantin Finn, het verhaal van een ingenieur, die tijdelijk de zaak van den
socialistischen opbouw ontrouw wordt, op zoek naar romantischer avontuur, en
zooveel andere.
Maar zooals gezegd, gedurende het tooneelfeest, dat het Moskousche seizoen
opende in dagen, toen een betrekkelijk groot aantal schouwburgen haar deuren nog
niet eens heropend had, hadden de stukken van sowjetschrijvers, die vertoond werden,
toevallig het thema van den burgeroorlog gemeen. Als men deze in het algemeen
beschouwt, dan kan men zeggen, dat zij aan den eenen kant nog wel eens te dicht
bij de gebeurtenissen staan, om de onvermijdelijke discussie reeds heelemaal te
kunnen dramatiseeren: in Interwentsija (Interventie), van Slawin, wordt het vrije
anarchisme het woord van een stel sinistere bandieten; ook de anarchistische leiding
van de matrozen in Optimistitsjeskaja Tragedija (De optimistische Tragedie), van
Wysjnewski, is weinig minder dan gespuis, terwijl de gunstige uitzondering, Aleksej,
zonder veel moeite onder den invloed van den rooden commissaris geraakt. Er moet
aan worden toegevoegd, dat op tal van andere oogenblikken wel degelijk reeds het
besef blijkt te bestaan, dat het drama eerst dan tot zijn ware hoogte stijgt, wanneer
men tegenstanders van gelijke portuur tegenover elkander stelt, intellectueel, maar
vooral moreel. In Interwentsija, waar het hoofdzakelijk de wisselende krijgskans is,
die de gemoederen in spanning houdt, schuiven de hoofdfiguren uit de tegengestelde
kampen nog teveel langs elkaar heen; in Optimistisjeskaja Tragedija zijn het details,
waarin Wysjnewski, met tendentieuze bedoeling trouwens, ook den tegenstander de
volle maat van zijn menschelijkheid gunt; Ljoebowj Jarowaja echter, een van de
reeds oudere stukken van Trenef, stelt man en vrouw,
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in verschillend politiek kamp, volkomen gelijkwaardig tegenover elkaar, om aldus
zoowel het tragische in het besluit, dat Jarowaja tenslotte neemt, - haar man aan haar
politieke medestanders uit te leveren, - als het dramatische van heel den strijd, die
eraan vooraf gegaan is, tot volle hoogte uit te vieren.
In Interwentsija vindt men vooral een zeer scherpe, karakteristieke typeering van
het verschil van menschen: de communist Michel Brodski, die als huisleeraar in het
huis van de bankeigenares, madame Xidias, woont, deze zelf en haar zoon Genija,
de opgewonden propagandiste Jeanne Barbier, de verantwoordelijke partijsecretaresse
Orlowskaja, de aanvoerder van de partisanen Bondarenko, de komsomolsche Sanja,
het stel bandieten, overste Frédambé, de chef van den staf van de Fransche
interventietroepen, de verschillende Fransche soldaten, en tal van anderen. Beurtelings
gaven zij de leden van den Wachtangof-schouwburg gelegenheid tot een diepe
psychologische uitbeelding (de overste Frédambé van Toltsjanof bijv., een van de
beste stalen van tooneelspel, die het feest te zien gaf) en sterk parodische weergave,
als voorbeeld waarvan de passage tusschen het drietal bandieten en den bestolen
burger gelden moet, dat een weergaloos stuk karikatuur geworden is. Het was dus
wel echt een materie voor den Wachtangof-schouwburg, die immers, ook uit de
kringen van den Eersten Moskouschen Kunstenaarsschouwburg voortgekomen, zich
vervolgens is gaan onderscheiden door haar streven naar sterker veruiterlijking van
de tooneel-expressie. Sterker echter dan de beste individueele praestaties bleef van
deze vertooning het ensemblespel bij: om weer bij één enkel voorbeeld te blijven,
het tafereel in het café-chantant.
Ljoebowj Jarowaja werd in den Maly Teatr vertoond, Moskou's oudsten
schouwburg, waar men ook thans nog niet den hang naar het realisme verloochent,
waarvoor het theater van ouds bekend is geweest. Naar eigen aard meesterlijk, - maar
in welk een tegenstelling tot het decor van Faworski, hoe arm aan ruimte tegenover
zijn ruimteschepping! - werd hier op het draaitooneel beurtelings het gebouw van
den staf en een hotel gebouwd, waar in en omheen het leven zich in
kwasi-werkelijkheid bewoog. En temidden hiervan speelt de tragédienne Pasjennaja
de rol van de vrouw, die in onvergankelijke liefde om den man is blijven treuren,
dien zij sinds twee jaar in den oorlog gevallen meent en dien zij nu terug vindt als
actief strijder in het kamp van de contra-revolutie. Het lijkt, alsof zij in de
ontmoetingen met elkander alles zouden willen vergeten, maar als het er op aankomt,
blijven zij zich hun partijdigheid bewust: luitenant Jarowoj aarzelt niet, de vrienden
van Ljoebowj te laten arresteeren, die in den kelder van haar huis verborgen wapens
komen afhalen; hij kan er echter niet toe komen, om zijn vrouw zelve te laten
arresteeren, als zij in de papieren van den contra-revolutionnairen staf komt snuffelen.
Voor Ljoebowj daaren-
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tegen gaat haar partij tenslotte ook boven dit gevoel en zij legt het laatste getuigenis
van haar trouw af door haar man aan zijn vervolgers aan te wijzen.
Optimistitsjeskaja Tragedija speelt weer veel meer over de menschen heen. Hier
ligt het drama in den strijd tusschen ongebondenheid en het herstel eener nieuwe
discipline, die in de kiem de geboorte van het Roode leger beteekent. Na het
caricaturaal-psychologiseerende in de vertooning van Interwentsija, na het realisme
van Ljoebowj Jarowaja, hier het monumentale, de verheerlijkende allegorie.
Wysjnewski, de schrijver, heeft aanvankelijk zelfs een zekere mystiek nagestreefd,
toen hij het matrozenregiment zijn ondergang in den revolutionnairen strijd liet
vinden, maar de beide sprekers, twee matrozen, die van tijd tot tijd opkomen om den
zin van de handeling te verklaren, daarentegen het thema wilde laten ontwikkelen
van het leven, dat niet sterft, tot in den optimistischen oproep tot den toeschouwer
toe, de offers van de revolutie niet te beweenen, daar zij leven in het werk, dat zij
hebben gedaan. In een langen ideologischen strijd is dit element er echter uit
verdreven. Het stuk eindigt thans met de zegepraal van het regiment: alleen de roode
commissaris is gevallen, maar het regiment is van een anarchistische bent een militaire
eenheid geworden, symbool van de kracht en het vertrouwen, dat het land thans nog
in het Roode leger vindt.
‘Ik streefde ernaar’, aldus Tairof, in wiens Kamerschouwburg deze vertooning
ging, ‘een synthetische voorstelling te scheppen, die tegelijk naar haar afmetingen
monumentaal en naar haar strengen eenvoud klassiek, verzadigd van emotie en naar
de structuur van de tooneelhandeling dynamisch, naar den gang der gebeurtenissen
tragisch en in wezen optimistisch, naar de methode realistisch en naar het gevoel en
de blootlegging van de reëele werkelijkheid romantisch moest zijn.’ En Tairof was
er de man naar, om dit te verwerkelijken.
Een volledig beeld van het Moskousche tooneelleven kon het tiendaagsche feest
niet geven. Daarvoor zouden er nog meer schouwburgen in betrokken moeten zijn
geweest en een nog grooter verscheidenheid van stukken moeten zijn vertoond. Maar
eigenlijk is deze restrictie wel het beste bewijs, hoe rijk het tooneelleven hier nog
altijd is, hoeveel rijker het nog blijft worden. Want al die schouwburgen, die buiten
het programma vielen, staan onder leiding van jongere krachten, die ieder op hun
beurt weer naar vernieuwing van methode streven. Safonof, Zawadski, Kawerin,
Ochlopkof, het zijn slechts enkele namen van tooneelleiders, die wellicht eenmaal
even luisterrijk zullen klinken, als Stanislawski, Meyerhold en Tairof thans. Dit en
de ontwikkeling van de kunst der jonge tooneelschrijvers zijn de elementen, waardoor
de volgende tooneelfeesten wel in de eerste plaats op zich steeds vernieuwende
belangstelling zullen mogen blijven rekenen.
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Stefan Mrozewski's houtsnede
door S.P. Abas
DE Vlaamsch-Hollandsche houtsnede in simplistische zwart-wit-waarden is een
vlakvorm van naturalistisch zien. Zij is een compromis voor een wezenlijk
onverzoenlijk conflict tusschen xylografische aspiraties, ambachtelijk zuiver willen
en een picturale werkelijkheid van landschap en volk. De houtsnede bleef
schilderachtig in de xylografische camouflage van vorm-vereenvoudiging en
compositaire vlakverdeeling. Ten slotte deed zij waarachtig niets anders dan de rijke
nuanceeringsmogelijkheden van de kleur in de tegenstellingen en verzoeningen van
schaduw-licht herleiden tot de nuance-arme tegenstelling van allersimpelste absolute
waarden. Van impressionisme over expressionisme (in de schilderkunst) tot het
geschilderde plakkaat was nog een weg, zij het een korte. In het blok was het een
stap, gemakkelijk te doen omdat hij schijnlogisch was: wat schijnt logischer dan het
blok-vlak te erkennen door het als vlak te verdeelen en te laten spreken?
Maar er is het voorbeeld der Japanners en vooral der oude Japanners. Indien onze
houtsnede der laatste kwart-eeuw ongeveer een toppunt was van juist begrepen en
ambachtelijk verantwoorde techniek, dan waren de Japanners slechte ambachtslieden.
Zij schaamden zich niet de houtsnede op te vatten als in het blok overgebrachte
teekening en nog wel penseelteekening. Nog minder schaamden zij zich later voor
de kleur en voor een verfijning van genuanceerde kleur die het drukken met soms
een twintigtal blokken voor ééne snede noodig maakte. Desniettemin - waren zij
wellicht geen technisch-superieure meesters van de houtsnede? Dat waren zij. Maar
hun snede heeft niets van versimpelde schilderachtigheid die tenslotte verarmde
schilderachtigheid is, omdat zij geen p o g i n g tot ontkenning van het ‘naturalisme’
is, maar een volks-natuurlijk stylisme. Het verschil is essentieel. Omdat de
schilderkunst waaruit zij voortkwam zelf gestijld was, hoefde niets ontkend te worden,
noch gecamoufleerd.
De ‘moderne’ West-Europeesche houtsnede kon niet onmiddellijk aansluiten op
die van oude meesters, omdat de tijdgenootelijke en landgenootelijke schilderkunst
daar nog niet aan toe was. Zij ontstond in een tijd toen de laatste nog geen
teekenachtigheid herwonnen, maar de kleur, haar bewegingsmogelijkheden en haar
mogelijkheden van expressiviteit, opgevoerd had tot een uiterste (van lichtheid
meestal tevens). Die teniet doen en niet wezenlijk a n d e r s zijn, een lijn-techniek,
een graveer-techniek van lijn-vormen en lijn-spelingen, als een contrapunctiek in
het blok en over het
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papier, maar van de schilderkunst het hoogste (van toen) niet te hebben ‘vertaald’
(denkt aan de kleuren-drukken der Japanners) maar het zwakste - verzwakte teekening,
verzwakte vorm - te hebben overgenomen - gebruikt als eigen-waarden, dat is het
compromis waarmede de houtsnede haar wedergeboorte begonnen is. Natuurlijk
hebben onze beste, krachtigste en zuiverst-denkende xylografen den keer-weg gekozen
en werden houtgraveurs. Even natuurlijk werd er een nieuw dilettantisme van de
expressionistische houtsnede (en de gemakkelijkere lineoleumsnede!) geboren en
teelde weldra tierig.
De vlakke zwart-wit-vorm van naturalistisch zien is meestal (Kollwitz, Masereel,
Cantré, Hollanders) van wezen sentimenteel proletarisch socialistisch, het volk is als
proletariaat, klasse-massa van alleen maar slachtoffers gezien, of het nu boeren zijn
of arbeiders, lanterfanters of luierikken, matrozen of deernen, altoos
beklagenswaardige en daarom te ‘idealiseeren’ vormen van menschelijkheid. De
vernauwing van gezichtshoek, verenging van het uitzicht op het leven, nog slechts
verellendigd gezien, bracht armoede van vormen, middelen en waarden.
Mrozewski kent geen enkele eenzijdigheid en vooral geen sentimentaliteit. Het
leven is vol-dramatisch en groot-komisch gezien, hij schept een vol-uit bloeienden
rijkdom van vormen, het technische verbeeldingsspel gehoorzaamt aan het spel der
verbeelding in de ruimten van natuur en cultuur, leven en litteratuur, alzijdig
doormeten. Een spel met vaart, als van de rossen op zijn Apokalyps,
gespannen-schietend van beweging. Ruimten vol diepe duisternis, afgronden van
leven. Lichtende ruimten, hemelen van leven. Waanzin, moord, dood. Feesten van
den geest en orgieën van de zinnen. Praal en pracht van koninklijke entourages,
vermolmde schoonheid van nauwe sloppen, schoone openheid van oneindige
landschappen. Middeleeuwen, Riddertijd. Poolsche landelijkheid, Parijsch en
Hollandsch stadsleven. Mythos, Sprookje, Bijbel. Groote litteratuur.
Geen naturalist en geen illustrator. Een verbeelder van litteratuur en uitbeelder van
menschen. Blokken die tournooi-velden zijn waar de spiegelgevechten tusschen zijn
dramatische en technische verbeelding geleverd worden. Grandioos schouwspel,
bewegelijk en bewogen, kleurig en weelderig, van een beheerschte ongebreideldheid
en een onstuimige kracht, gebonden in de vrijheid van het technische meesterschap,
triumfeerend over de weerstanden van het harde kopshout. Een weelderigheid van
vormen en een kleurigheid van tinten, een rijk spel van lijnen, richtingen, bewegingen
en, vooral, vormen en gestalten in ruimten van licht, donker en - het schoonst - een
zilver of goud schijnend half-donker. Geen in de realiteit gegeven tegenstellingen
en schakeeringen van licht en schaduw, maar een licht dat fantastisch is, of een
mystiek schijnsel, een tooi en een heerlijkheid over de
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figuren en hun omgeving, een lugubere vaalte waarin zij als afgrijselijke naaktheden
staan; maar een donkerte dieper dan duisternis, een rouwfloers of een schaduw van
onheil, dan wel het kleed der machtigste architectonische vormen, doch nooit het
plat-vlakke levenlooze zwart, dat slechts een lichtloosheid is, een negativum. De
duisterste donkerten van Mrozewski's sneden zijn nog altijd actief, zij zijn als de
hoogste potentie van het licht, in zijn tegendeel omgeslagen, maar ook dan als lading
voelbaar aanwezig. Zoo leeft het licht niet als wit door het zwart, doch het zwart als
donkerte door het licht, dat door een vrije - niet Dürer-gravure-achtig
gemathematiseerde - techniek van fijnst genuanceerde dichtheid of openheid van
arceeringen een expressieve waarde op zich zelf is. Zoo als die van het licht zijn alle
waarden zijner sneden, geen a prioristische xylografische, maar primair expressieve
in middelen van de snede-gravure gerealiseerd.
Een autocratische verbeelding dicteert, het blok gehoorzaamt. Niets van een
systeem, zelfs niets van compositorische schemata. Een compositie als een
natuurlijk-kunstige orde der verbeelding. Zoo ook geen styleeren, maar stijl; de stijl
van een persoonlijkheid, rijk aan inhouden en aan middelen, en in de beste
werkstukken boven het persoonlijke uit.
De motieven naar Hollandsch stadsgezicht sluiten voor den Hollandschen beschouwer
het gemakkelijkst de verbeeldingswereld van dezen Pool open. Zij zijn van een ons
gemeenzame en wonderlijk-vreemde schoonheid, een nieuwe en een al zeer oude,
een nooit gekende en intiem bekende. Hun werkelijkheid heeft een cultuur-historische
sfeer, als een uit slaap van eeuwen gewekte schoonheid van intens historisch leven,
een voortlevende geschiedenis - stroom in en onder en door het leven van heden den
dag. Het zien was een in- en doordringend zich terugdenken maar een nieuw beleven
tevens. Ontmoeting der tijden. Oude levensvormen - hier vooral architectuur - door
een nieuw zien tot nieuwe vormen van schoonheid gewekt.
Alle tijden zijn van Mrozewski's tijd, het meest echter de Bizantijnsche en de
Gothische. Hun leven is het zijne en hun vormen van menschelijkheid zijn deel van
zijn mensch-zijn. Zoo is hij een menschen scheppende graveur van figuren, maar
zijn dramatiseerend vermogen heeft niets van den hystrion. Hij speelt nooit zichzelf
voor, door hem heen spelen de levensdriften van altijd en het spel objectiveert hij,
ziet het aan zoo als hij Villon beeldt - hoog boven de menschen en hun huizen en
hun galgen gezeten in een venster: het uitzicht op leven en dood. De dichter houdt
zijn papier-rol gereed voor het spel dat zijn schrijven zal zijn. Hij kijkt lachend uit,
het uitzicht is b e n e d e n -a c h t e r hem. Wat beleefd is, is historie maar ook
voortlevende levensinhoud. Dien schenken de dichters-verbeelders uit in de kannen
hunner vormen.
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Mrozewki's ontwikkeling is de toenemende capaciteit van zijn vrij-creatieve
verbeelding, een stijgen uit de gebondenheid aan eigen ruimte en tijd. De eerste
litteraire stof was Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge,
zijn laatste sneden zijn grandioos-gecomponeerde Perceval-verbeeldingen (naar
Chretien de Troyes en Wolfram von Eschenbach, niet het Wagneriaansche distillaat,
door Rodin een slecht opgedragen mis gequalificeerd) uit de bronnen van Arthur-sage
en Graal-legende, met de rijke mogelijkheden der mystieke schemeringen van de
oorsprongen, van de onbepaaldheid en onbegrensdheid der verbeeldingsruimte,
waardoor zij voller gevuld en heviger geladen kon worden. Expansie. De van elke
realiteit bevrijde scheppingslust eischt een vergrooting en verruiming der voordien
gewonnen middelen en verbruikt ze. Dat deze Parsifal-blokken mogelijk werden, is
na de reeksen bij Cervantes, Villon en Marcel Schwob begrijpelijk; de praal, weelde
en statie van deze optooveringen der Middeleeuwen heeft niettemin iets van wonder
en toover. Zij geven rijkelijk veel te zien, niet alleen als ‘illustratie’ ook als somptueus
snede-aspect, zoodat het lezen van een dezer bladen geest en zinnen verzadigt als
maakten zij een tooneelvertooning door in een, den tijd samenballenden vorm van
concentratie, die van de gebondenheid der techniek. Reeds waren de reeksen bij
Cervantes' Don Quixote en Villon's Le grand testament et le petit belangrijke
realisaties van litteraire levenswerelden - Villon het vitaalst en uitbundigst - bracht
de kleinere serie bij Schwob's Le roi au masque d'or de verrijking met barokachtige
contrasten en vorm-elementen, maar zoowel het zinnelijk-zichtbare aspect als het
onzinnelijke bewegings-spel van geestelijke en psychische krachten van de
Parsifal-serie zijn gesublimeerd. Een onpersoonlijke stijl van graveeren die zich als
de verschijningsvorm van een oudheid in het heden voordoet, niet meer als kenmerk
van een individu. Het is alsof deze platen het werk zijn van een Middeleeuwer, maar
een Middeleeuwer die ver van zijn eigen tijd, daarboven uit gestegen, hem gadeslaat
als een spel van mystieke krachten in een phantastiek-reëele vormen-wereld.
Het oeuvre in zijn geheel overschouwd heeft in de reeksen Don Quixote en Parsifal
hoogten van transcendentaal gerichte verbeeldingskracht. De Cervantes-reeks opent
twee werkelijkheids-werelden, die waarin de ridder voor òns leeft - met den
prachtig-boertig volkschen Sancho als lachspiegelende figuur-functie - en die waarin
hij-zelf ageert, heerlijk en met verheerlijkte oogen, in het wonder van zijn
avontuurlijke verbeelding. Dit dubbele spel heeft de conceptie van de serie in haar
geheel zoo goed als de compositie der individueele sneden bepaald. Waar zij
uittrekken is de ridder een droevig-armzalige figuur, scharminkelig op het scharminkel
van zijn knol, zijn page een schooierige boer op zijn domestieke ezel, twee
schaduw-verschijningen als fantomen tegen een nog lichte avondlucht, door hun
gerekte schaduwen op aarde gevolgd. Maar waar Don Quixote leest is zijn stoel
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gelijk een troon, een zetel waarvan de curven edel geteekend zijn, met oogen heerlijk
in een verheerlijkt gelaat. Zoo, edel en aandoenlijk, is hij steeds, zelfs in zijn ergste
belachelijkheid. Getransfigureerd door zijn verdicht leven, transfigureert hij zijn
entourage. In het gevecht tegen de schapen is Rossinante een strijdbaar ros, snuivend
met gespalkte neusgaten, de manen zwierend. De stof-wolken zijn doorspookt, twee
lichten zijn als oogen. Waar Don Quixote afdaalt in het hol van Montesino lichten
zijn sporen als sterren en zijn gelaat in den glans van een gelukzaligen glimlach.
Maar zooals de werkelijke realiteit mede aanwezig is, de lachende tronies van
omstanders, de volksche entourage van herbergen, schamele kamers en armoedige
hokken, barre naakte landwegen, heel een eigenlijk mistroostig landschap van
luister-looze werkelijkheid, zoo is Don Quixote op zijn sterfbed een gewoon en goed
oud-man, die met een gebaar van vriendschappelijk bewogen goedigheid en teerheid
de handen strekt naar den volkschen genoot Pansa. In verhouding tot later werk nog
wel niet sterk van plastiek en rijk van middelen, is de serie treffend-levend van milde
menschelijkheid, haar epiek lyrisch. Villon is gepeesder en gespannener van plastiek,
doorwoelder en woeliger van schakeeringen, onmeedoogender van niets ontziende
blootheid, met de prachtige schaamteloosheid die alleen groote kunst eigen is en
daarin te verdragen. Beelden van drollig en verdraaid leven, wildste lust, opperste
zotheid, wreedheid en beestigheid zich afspelend tusschen het van hoog-uit naar de
menschen toe glimlachende Madonna-beeld der vergevende liefde als voor-spel en
het blad der drie gehangenen, schrikbeelden bengelend in een duisteren nacht als
na-spel. Via de groteske-barokke pracht van Le roi au masque d'or stijgt het technische
vermogen sneller tot een contrapuntisch spel van alle waarden en wordt uitgespeeld
in de groote blokken - Apokalyps, Faust, La Pologne, Parsifal - met hun superbe
evenwicht tusschen volwaardig meesterschap over materiaal en techniek en vol-rijpe
verbeeldingskracht die zich aan de wijdste ruimten van litteratuur en leven kan meten.
Daarin is Mrozewski gestegen tot een plan van houtsnijders-kunst, hoog boven het
vóór hem gangbare.
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Rood en wit
door Laurens van der Waals
Ik ben ontwaakt, de rosse morgenschijn
dringt door de ranken en het roode loover
doch in het Westen loopt de nacht nog over
een baan van zwart, diep zwart gebrand robijn.
De wind zingt zachtjes door de wilde wijn,
droppelen vallen langzaam neer, nog trager
volgen de blaadren ritselend en lager
glanst rot een vrucht als damp op opalijn.
Mijn koele hand tast bevend naar de luit,
de lippen vormen lachend zich tot blazen.
De zinnen die het lied reeds dorstend lazen
herkent de mond die zich afwerend sluit,
herkent de hand die aflaat van de luit.
Wij hebben, God, geen eigen lied van noode,
hoe stiller, stil-bewogener wij zijn,
hoe zuiverder de echo van 't refrein
van Uw gezang, de weerschijn van Uw schijn,
zich spierwit spiegelt in ons hart: het roode.
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Een Don Juan op den terugweg
door M.H. van Campen
What, without asking, hither hurried w h e n c e ?
And, without asking, w h i t h e r hurried hence!
Another and another cup to drown
The memory of this impertinence!
OMAR KHAYYAM (Fitzgerald)

BREED-UIT zat de pastoor, de handen aan weerszijden op den moederlijken schoot
der soutane gespreid. Had hij iets gevraagd? dacht Anthony, van den overkant der
conversatiezaal spiedend naar het hartig-boersche gezicht van den dorpsgeestelijke.
In diens helle oogen had hij glimpjes van goeiïge spot en hartelijkheid zien verglijden.
Maar daarna had zich hun blauw porceleinig verstrakt, en het dalen der oogleden
verstond hij als de voltooiïng eener bedoelde afsluiting. Het gelaat was nu in rustige
afwachting. Zóó leek hij op een dokter, die zijn patiënt een onvermijdelijke maar
penibele vraag had gesteld en, zoowel om dien het antwoord gemakkelijker als zich
zelf ondoorgrondelijk te maken, hem niet wil aanzien....‘Heidaar!’ riep Borghout ongeduldig, ‘speel je nooit weer?’
‘Jaja,’ zei Anthony, ‘ik moet toch even nadenken,’ en rocheerde naar den langen
kant. Wát zou hij nou gevraagd hebben, en wat had zij hem verteld, dacht hij dan.
Justine's profiel was nu wel van een geestelijk-doffe passiviteit en gedweeheid....
Zoo echt het schaapje tegenover den herder.... Die menschen toch.... Maar 't was 't
toch ook 'n beetje van nature.... Dat deden 'm die éven te dikke, zinlijke lippen en
ook wel de een ietsje te bolle oogen.... Zij antwoordde nu zachtjes.... Het
prachtig-zwarte haarhoofd boog zich als droomig voorover, over het trage, van het
bewustzijn ongeweten spel der smalle, blanke handen op het tafelblad.... O nee, nu
niet denken aan het koordige net der te zichtbare aderen.... Haar lippen murmelden
wat woorden neerwaarts.... Het moest wel iets gênants zijn.... Zij bloosde.... àrme....
och, dat cyanotisch-blauwige rood, dat ook den fijnen, rechten neus had ontadeld....
Alleen het imposante voorhoofd, het effen recht-stijgende, nog rimpelloos-ongerepte,
boven de zuivere welving der fijne wenkbrauwbogen, had nog het blank-en-rose der
gezondheid....
‘Hallo! ik heb weer gezet,’ zei Borghout, en gnuivend, terwijl hij zich wat
vooroverboog: ‘Zeg, kan jij de zon niet in 't water zien schijnen.... mot je die menschen
de woorden uit de mond kijken....’
‘Hé....’ vroeg Anthony afwezig, en toen, boos op zichzelf: ‘Jij beroerde idioot!’
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‘Nou nou,’ glimlachte de ander, en in den als dronken-zwaaierigen gedachtengang
van zijn zich altijd tot ‘lolligheid’ ophitsenden kop: ‘Maar vertel jíj me nou eris:
waarom noemen de Engelschen de Looper “Bishop”? ....Wéét je niet, hé, al was je
vader 'n Engelschman? .... Zal ík je zeggen - omdat-ie 'n schuinsmarcheerder is! ....
Nou jij!’ .... Maar Anthony had plotseling een onredelijke boosheid, als stijgend in
de borst-diepte uit een vaag-begrepen wanhoopsverzet. ‘O mijn God’, zei hij hatelijk,
in een overschreeuwing van de werkelijke oorzaak, ‘wat maken kerels als jij van de
wereld en de menschen. En te zeggen,’ voegde hij er, wrokkig op zichzelf en alles....
àlles.... met beleedigenden nadruk aan toe, ‘dat we toch gelijken zijn. Daar zitten we,
allebei: hééren!’ Maar Borghout schaterde lós en úit op 'n lach, met het gedoente van
een bootje, dat op drift gaat en dan plots mal om zichzelf tolt: ‘Dá's 'n goeie mop,
maar mijne was ook goed, waar of niet.... allemachtig! óf-ie goed was! .... Verdomd
jammer nou, zeg, dat d'r hier geen bar is.... 'n borrel nou.... ásjeblief.... daar zouen
we heelemaal van opkikkeren.... je wordt hier één bonk liflaf en melk.’ Anthony
glimlachte goeiig, plots drift- en weerloos tegenover zoo een
onverstoorbaar-onnoozele pret. Nu niet meer naar de overzij zien. Nu maar zién met
je óóren, overwoog-ie. Maar dat viel niet mee. Meer dan nu en dan wat bassig gebrom
drong tot zijn verte niet door. Verveeld speelde hij nog een kwartiertje. Dan - een
zwaar geschuifel van de boerenlaarzen en een omvallen van het tabouretje, waarop
Eerwaardes athletengestalte overmachtig gestoeld had. Een heesch lachje van Justine.
‘Daar gaan ze,’ zei Borghout, ‘biecht afgeloopen en de Heer bekrachtigt de absolutie
met 'n donderslag.’ De herculisch breed-en-hooge gestalte in de lange, zwarte jas,
waaruit de soutane bijna tot op de voeten rokte, het plat-bollige hoedje op het grijze
haar, 'n zeventiger zoo, in z'n moeizaam-zwaren gang, en het frêle figuurtje in de
donkere jurk, dociel en genegen tot hem opziende, verlieten, in de richting der spelers
gaande, de zaal, zonder ook maar even den blik zijwaarts te richten. Opzettelijk?
dacht Anthony gehinderd. En toch.... antwoordde hij dan, in een hem eigen imperieuse
behoefte bovenal rechtvaardig te oordeelen, op een plotseling weer opstijgende oude
weerzingedachte: en toch.... wat een steun in 't leven.... de biecht: 'n-beetje-Freud
avant le date.... nou ja, als er zóó'n biechtvader is.... Maar plots heftig, aan Borghout's
spot denkend: ‘Zeg nou es in ernst.... Je bent toch geen pummel zonder gevoel en
verstand.... herinner je je nog Kerstavond.... hoe-ie, vóór z'n rede, met 'n
wild-rukkende beweging z'n jas uitgooide, als 'n straatvechter die knókken gaat... en
tóen - die zachtheid... dat begrijpen en medelijden met al die ongelukkige stakkers...
En dáártusschen door weer ineens z'n raar laten neerhagelen van latijnsche teksten
over al die werklui- en dienstmeiden-koppen.... Heel dat hartstochtelijk-uitstroomen
in die stem-als-'n- onweer, van wat je je toch als onverzoenlijke tegenstellingen
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zou hebben gedacht, gebondenheid in dogma's en god-weet-wat-voor haarklooverijen,
en zóó'n eenvoudig-innig hart.... 'n boersche vechtersbaas met 'n menschelijkheid
zóó diep....’ En na even opgetogen voor zich zien: ‘God allemachtig, wat 'n
prachtvent....’
‘Maar wat dacht je dan? Dacht jìj dan soms, dat d'r na élke biecht zoo'n teeken uit
de hemel viel?’ vroeg de eeuwige-grapjas, dood-ernstig, het gezicht met
hoog-opgetrokken wenkbrauwen één verbazing.
‘Stik!’ zei Anthony.
Wég nu uit het bijenkorf-drukke van het sanatorium - hoe kon men eensklaps zoo
góddelijk-alleen zijn! - liep hij, stokzwaaiend, het paadje af, over de verspringende
zonlicht-vlekjes, als door speels-bewogen spiegeltjes uit de diepten van het
naaldbosch, over den grond, zijn schoenen en kleeren geworpen.... En geuren....
geúren! ... In de verre diepten stónd de blauwe ozonnevel als een coulisse in een
Rackham-kleurige bosch-scène. Hij tuitte al de lippen om te fluiten, maar zweeg
ingetogen. Nee, nee, alleen het knerpen van dorre dennenaalden mocht zich laten
hooren.... Naalden van vorige seizoenen.... Een bosch, ook op z'n blijdst, hief zijn
denken aan, is altijd zwaarmoedig.... Het kan niet scheiden van het verleden.... Het
bewáárt alles, de in zijn boomen uitgekerfde namen, de doode bladeren, de dorre
naalden. In de weidsche beslotenheid, die het zich langzaam heeft gebouwd, mediteert
het eindeloos en innig over leven en dood.... Zooals altijd als hij het wijde boschveld
aan het eind van het pad naderde, vóórzag hij het reeds in een beklemmende
verbeelding: een woeste, in-zich-duistere vlakte van gekapte, zwart-geworden
boomstompen, temidden van in verre verte wégbultende dennendragende heuvelrijen,
de ontzaglijke, verwrongen boomhorens in hun roodige en paarsche kleuren van
prehistorische, schilferende versteeningen, geheven in de lucht - met één geweldigen,
grijs-geel verschroeiden, als tot rots geworden zandrug, het alles somber en helsch,
een martelplaats van oude barbaren, een duister, voortijdsch veemgericht.... En daar
zou, als bijna immer in het wandeluur, Justine wel zitten op die van winterweer en
zonnebrand uitgemergelde en gebleekte bank....
Dat haar-opzoeken 's middags voelde hij altijd opnieuw als een innerlijke
feestelijkheid. Had hij haar dan lief? .... Hij zei spottig in zichzelf: dat vraag ik voor
de hoeveelste maal? .... En al sinds lang had hij toch vastgesteld - en hij was
ingenomen met de vondst geweest! - dat dát niet met zekerheid te zeggen was: ‘Mit
diesem Trank im Leibe.’... de drank des abstinentie.... Alleen een man, tijdelijk tot
sensualiteitlooze rust gekomen, kan wéten, of hij een vrouw, óók op die heel hóóge
wijze - l i e f h e e f t ....
En eindelijk was hij er: open en wijd lag de roerlooze, moéde, de eeuwenoude
somberte.... Geen zonnedag, hoe machtig van vreugde, veranderde ook maar iets
daaraan....
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Justine zat er - gelukkig! - in haar gewende houding, het hoofd ietwat achterover
gebogen, en de oogen als in eindeloos geduld starend naar de verte.... In de smalle,
blanke handen een groen taschje, hagedisachtig vonkend in 't zonlicht. Hij liep snel
op haar toe. ‘Mag ik?’ vroeg hij glimlachend naar de bank wijzend. En ook zij met
een stil lachje, terwijl zich even geestige rimpeltjes van uiterst-lichte ironie onder de
beneden-oogleden afteekenden, knikte van ja. ‘Justine,’ zei hij dan, ‘je weet 't wel,
ik vindt 't altijd zoo heerlijk met je te praten, maar nu.... nu toch niet alléén om dat
ondefinieerbaar-persoonlijke.... eerlijk gezegd: ik ben gloeiend-nieuwsgierig. Mag
ik misschien voor één enkel maal.... lichtelijk.... indiscreet zijn?’....
‘Nee waaráchtig niet,’ antwoordde ze strijdvaardig, ‘hoe kóm je erbij!’
‘En toch, lieve Justine, je wilt me toch niet voor niets ongerust laten? .... Ik bén
ongerust.’
‘Hé!.. En waarom?’ vroeg ze, nu plotseling geïnteresseerd. ‘Wat is er dan gebeurd?’
‘Justine, heeft “Heeroom” 't.... nou ja, ik bedoel: zoo'n beetje vermanend.... over
onze.... vriendschap gehad....?’
‘Vermànend? Waarom zou hij,’ riposteerde ze verwonderd en hoog. ‘Ik ben er
integendeel van overtuigd, meneer de Duivel, dat hij er al dien tijd erg in zijn schik
mee was, dat ik zoo'n prettige passe-temps’ - een toornige flikkering in de groote,
donkere oogen - ‘heb gekregen.’ En, na 'n oogenblik, zacht: ‘De goeierd was wat
blij, dat hij niet meer alleen met m'n lastige buien zat opgescheept!’
Anthony was niet in 't minst ontstemd over dat ‘passe-temps’. En in de stille
teederheid - was het medelijden, was 't liefde? - die altijd zijn borst vol maakte van
innigheid als hij met haar sprak, iets heel liefs willende zeggen: ‘Inderdaad een
goeierd.... nee toch niet: dan denk je aan iets sulligs, en hij is het tegendeel - een
góeie héérscher.’
‘O, vind jij dat ook? Dát vind ik heerlijk,’ zei ze blij, opgetogener over dat oordeel
van den niet-katholiek, dan indien haar-zelf het vleiendst liefheidje ware toegevoegd.
Zoo, dat was gelukt, dacht Anthony tevreden. ‘Zoodat toch niet álles wat van den
duivel komt, zoo heelemaal verwerpelijk is,’ plaagde hij. ‘Eerlijk gezegd, al zal je
dat misschien choqueeren, ik voel me waarachtig nog 'n beetje gevleid ook met de
titulatuur.... Maar hoe kom je daar eigenlijk aan? .... Je hebt dat wel 'ns meer gezegd....
Ik geloof eigenlijk, jullie zit zoo vol van die, neem me niet kwalijk: anthropomorphe,
voorstellingen van engelen en duivels, dat.... Trouwens, dat je altijd hiér zit.... in dit
vrééselijk landschap.... dat na eeuwen nog altijd z'n gruwelijke herinneringen
bestaart.... ik voel dat’ - en aarzelend sprak hij voort, onbestemd verontrust, nu zijn
duistere gedachten in woorden opklonken - ‘als iets.... uit diezelfde sfeer....’ En
eensklaps viel een vermoeden in hem als een felle schrik, alsof hij, ontvluchtend het
ééne, tegen iets ánders en veel
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ergers ware gebotst: was het misschien in haar een zich reeds intuïtief en onbewust
gereed maken voor een afscheid van het leven: dit zich neigen tot deze stilte vol
duister-verre herinnering.... dit schimmenbevolkte land? ... Maar ze sprak, lúister....
‘Hoe 'k ertoe kom?’.... overwoog ze, ‘och trek 't je niet aan, 't was eigenlijk nooit
zoo ernstig gemeend.... Wat trekjes in je gezicht.... nee, verbeel je maar niet, dat ik
'n studie van je heb gemaakt,’ lachte ze op, ‘maar ik voel dat soort dingen nu eenmaal
onmiddellijk en scherp.... En dan, je Hilarion-achtige aanvalletjes op mijn
geloofsleven.... Arme jongen, ik weet wel, je zou zoo dolgraag zulke dingen níet
zeggen, maar je kan nou eenmaal niet anders.... 't móet er bij je uit.’ Anthony zag
getroffen op, maar zweeg. ‘Maar nú....’ Ze weifelde en haar spitse vingers begleden
nerveus het taschje. ‘Maar nú?’ hielp Anthony. ‘Nú was 't gemeend,’ zei ze zacht
maar vastbesloten. En hem klaar en vast aanziende: ‘Toen je mij dat vroeg van die
“vermaning” en onze vriendschap, méénde je dat: dat je ongerust was, maar in dat
ondeelbaar oogenblik, terwijl je sprak, móest je gaan flirten, bewúst en toch tegen
je wil: je gezicht acteerde, let wel: a c t e e r d e : liéfde, en éven, precies zoo welbewust,
wáchtte je vóór het woord “vriendschap”. Begrijp je: je plaatste er als 't ware een
aandachtstreepje voor. Het was duivelsch in z'n intrigante volmaaktheid.... En zoo
héérlijk-gecompliceerd,’ besloot ze met lachende waardeering. Maar ziende zijn
verschrikt gezicht en dat hij iets zeggen wou, dwong ze hem met een gebaar tot
zwijgen en voer voort: ‘Nee, ik weet, wat je wilt zeggen.... 'k neem dit alles, ik wéét
't wel, veel te zwaar op, veel ernstiger dan het is.... Maar ja.... álles wordt hier van
zelf zwaarder.... afgesloten van het groote, echte, áfleidende leven van gezonde en
werkende menschen, krijgt hier alles een aan zijn werkelijke waarde onevenredige
beteekenis.... Wij graven diep, wij moeten wel diep ín ons graven, de
expansie-mogelijkheid der gezonden bestaat voor ons eenvoudig niet.... Als je mij
dat zelfde bij een bal of een diner had gezegd, zou ik er dan zóó iets bij gedacht
hebben? .... Onmogelijk!’
‘O, hoe ken je mij Justine,’ riep hij uit. En in eerlijke opgetogenheid: ‘Wat 'n
verrukkelijk begrip heb je. Welk een persoonlijkheid ben je.’ Zij glimlachte bijna
moederlijk en - wuifde af. ‘En toch....’ ging hij voort, ‘mag ik misschien vergiffenis
pleiten?’
‘O jongen,’ zei ze, ik heb je nu toch áángetoond, dat je 't niet te ernstig mág
nemen.... er is geen vergiffenis noodig, maar als jíj 'r noodig vindt, dan héb je 'r.’
‘Des te heerlijker,’ weerstreefde hij, ‘als ik je kan bewijzen, dat ze niet heelemaal
onverdiend is. Ik ken mezelf misschien ook wel een beetje, en ik heb lang en breed,
over sommige verschijnselen, die ik in me opmerk, nagedacht. Justine, ik gelóóf - o
ja kind, lach maar, we hebben allemaal ons geloof - ik geloof, dat wij, dat is ons
centrale bewustzijn, niet altijd verant-
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woordelijk zijn voor ons denken, zeggen en doen.... Als men een verschijnsel goed
onderkennen wil, moet men zich tot zijn extreeme uitingen wenden, daaraan kan
men alles zooveel duidelijker zien.... Ik denk hier aan de “bezetenen” der
middeleeuwen.... Maar nee,’ onderbrak hij zich ongeduldig, ‘verkéérd, verkéérd,
hier zou jij me niet kunnen volgen.... Een andere weg! .... Ik geloof, dat er, zooals er
een wildgroei van het lichaam is, het carcinoom, er ook een wildgroei is van den
geest.... bewustzijns-cellen scheiden zich af, worden “wild”, gaan hun “eigen leven”
leiden.... vallen ons aan in onze eerlijkste wil tot het goede.... in onze beste
omhoogstrevende kracht.... ze groeien er dwars doorheen, vergiftigen en vernietigen....
To be or not to be that is n o t the question! Dé kwestie is: wie van dié twee het wint:
de wildgroei of wij.... O Justine, ik geloof waarachtig,’ en het was weer gezegd
vóór-ie 't wist, ‘als mijn hoofd mij niet naar je toe bracht, zouden 't mijn voeten doen.’
Hij zweeg, plotseling verward.
‘Luister jongen,’ hoorde hij Justine zeggen, en opziend, zag hij, verwonderd, zijn
verwarring als weerspiegeld in haar gezicht. ‘Ik wil je wat vertellen, dat wel nuttig
kan zijn voor ons allebei, want al was ik daar veel te zwaar-op-de-hand, aan den
anderen kant....’ en nu glimlachte ze, met een zweempje van coquetterie,
vrij-geworden en zeker van zichzelf, ‘“Van den lach is glimlach dageraad” en sóms:
van den ernst - het a c t e e r e n van den ernst! .... Wat ik je ga vertellen, weet niemand
anders van de patiënten hier.... het is zoo heerlijk en het is zoo smartelijk.... Waarom,
dacht ik, zou ik er met anderen over spreken.... En jij hebt dat wel geen oogenblik
gedacht.... Sinds jaren - het wordt haast negen jaar - ben ik verloofd....’ Zij hoorde
meer dan ze zag, een heftige beweging als van schrik. En in een plotseling
onbedwingbare begeerte naar die schoonste, want onbetwijfelbaar spontaan-oprechte,
hulde, welke een vrouw gemoeten kan, zag zij snel op. O, het wás er en zij savoureerde
het, tegen alle innerlijke weerhouding in, gretig en fel-bewust. Zij zag een masker
van ontsteltenis, den mond even geopend, het gelaat diep-rood en de oogen verwijd
en verdiept in felste leven. Hij poogde wat te stamelen. Ze lei zachtkens, bijna plechtig
haar hand op zijn mond. Toen plots was hij beheersching en begrip kwijt, en kuste
die wild. Ze trok haar langzaam terug, het gezicht vol van een kalme gerustheid. Ze
vroeg zich niet eenmaal af, of ze dit gewild had. Een heerschersmachtige bevrediging,
iets ook als het zoet van heimelijke wreedheid, was in haar. En ze uitte dit
erboven-staan, dit opgeheven-zijn boven haar gewende denk-niveau van ‘schuld’ en
‘schuldeloosheid’ in een plagerig schertsje, dat tevens onbewust een speelsch-groetend
neerzien was naar de ontstegen vlakte. ‘O Anthony,’ zei ze ‘dit zal ik weer moeten
biechten, m'n arme, oude pastoor heeft weer wat te doen.’ Maar híj had zich nog niet
hersteld; roerloos voorovergebogen, de saamgedrukte handen tusschen de knieën,
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keek hij neer. En zij vertelde zachtkens voort: ‘We schrijven elkaar geregeld, ééns
in de veertien dagen, niet te veel, niet te weinig.... Híer heb ik hem nooit willen
hebben, hij mag mij zóó niet zien, ik heb hem gedreigd, mij boos te maken en op te
winden, als hij tóch kwam.... O nee, ik wíl 't niet, ook voor hem.... en al is 't ijdel en
al is 't slecht, ik kán 't niet.... ik wil voortleven in z'n herinnering, zooals hij mij
gekend heeft toen hij mij liefkreeg.... En nu, nu dat eindelooze kuren het.... financieel
wenschelijk.... maakt, niet onder mijn maatschappelijk-gelijken te leven.... o, 't zijn
allemaal ín-goeie, lieve menschen hier, maar soms zoo een énkele intonatie, een
wóórd.... daarom’ - met een ondeugenden blik - ‘was jij ook zoo'n vóndst voor me!
.... Zij missen te veel wat ik heb en, o ja, ook zeker helaas het omgekeerde.... Hij zou
zich in mij vernederd voelen en dát zou ik niet kúnnen dragen.... Ik heb hem ook
herhaaldelijk gezegd, dat wij niet langer verloofd moesten blijven. Antwoord: hij
wil niet, hij dénkt er niet aan, of ik hem ongelukkig wil maken, en ik word zeker
beter.... En ik.... ja.... ik vind 't héérlijk.... ik kán niet zeggen: het móet.... En - ik heb
ook niet te veel medelijden met hem, want word ik beter....’ ‘Maar natuurlijk word
je dat,’ viel Anthony haar heftig in de rede. ‘Inderdaad: natúúrlijk: na acht jaar!’ zei
ze snijdend. ‘Wórd ik dus beter,’ maar haar stem trilde en in de onderleden der
wijd-open oogen zonken glinsterend de tranen, ‘dan zal ik een vrouw voor hem zijn,
zóó vol liefde en toewijding als weinigen kúnnen hebben geleefd. En sterf ik, nu dan
is hem om zijn trouw aan zijn liefde de hemel zeker!’ Ze zweeg en Anthony, zich
stil oprichtend, zag, dat ze haar zakdoekje voor het gezicht hield geklemd en haar
schouders schokten. Hij wist zich niet te bergen van medelijden en verlangen.
Rusteloos en van haar afgekeerd, liep hij heen en weer. Tot ze hem riep: ‘En nu
begrijp je wel, beste jongen,’ zei ze, haar van het schreien opgezet gezicht tot hem
opheffend, ‘dat we niet meer van die vriendschappelijke apartjes moeten hebben.
Nóóit meer zooiets als vandaag. Dat maakt té veel wakker. En jij gelukkige, jij bent
nu toch hersteld verklaard, je gaat ons nu toch verlaten.... Dus laat 't nu goed zijn....
En bovendien,’ zei ze eenigszins verlegen, ‘dat is 't niet alleen, maar....’
‘Maar moét dat nu wel?’ vroeg hij. ‘En is dat wel goéd, die vlucht voor het zelf....’
‘Ja, dat moet,’ zei ze kort. ‘Maar wat bedoel je met vlucht.... voor het zelf.... ik
begrijp niet.... En wáárvoor zou ik niet kunnen vluchten, als ik dat wou, en wát niet
achter mij laten, als ik God heb?’.... Hij begreep, dat hij onbewust het dagelijksche,
practische, katholieke kerkgeloof had verward met de katholieke mystiek.... van een
Angelus Silesius - in zijn grooten tijd! - bijvoorbeeld. Het was een ongelukkige faux
pas van 'm. Het kon aanleiding tot tobben en ongerustheid geven. ‘Je hebt gelijk,’
zei hij eenvoudig. ‘Maar zeg me nog dit ééne, Justine, heeft Eerwaarde je
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aangeraden mij dat te zeggen? .... Je zei daar zooiets van dat 't dat niet alleen was....’
‘Ja jongen, zoo is 't, hij vond 't nu zoo maar beter. Onze vriendschap losser maken
vóór het eigenlijke afscheid, zou dát makkelijker maken, vondie.’ En met de oude
spot: ‘En vergeet dus vooral niet, om je voeten en al die wildgeworden cellen te
waarschuwen, dat ze je niet meer hierheen zullen voeren, want, zie je, ik zou hier
graag blijven komen: hier in de “hel” komt niemand me zoeken. En zoo blijf ik dan
ongestoord met mijn gedachten en mijn hoop - ja heusch hóóp, daar kan je gerust op
zijn, jongen,’ zei ze hartelijk.
‘Ik ben onmachtig,’ fluisterde hij voor zichzelf heen ‘ónmachtig....’ Dan, na een
korte poos, met een geweldigen opzwaai van al zijn energie en zijn gelaat forceerend
tot een glimlach: ‘Toch kon die berekening van jou wel eens zeer faliekant uitkomen:
in de hemel gaat zoo'n góeie, liéve engel in de menigte verloren, maar in de hel....
daar zoeken al de verdoemden haar op.’ Ze lachte op door haar tranen: ‘Zóó is 't
goed, zóó moest ons afscheid zijn, nu ben je weer mijn oude, lúchtige hofmaker en
flirt.... o, wat 'n ideale cavaliere servente gaat er aan jou verloren.... En nu.... moet
je maar gaan, Anthony, over een kwartier moet ik-zelf naar de hal.’ Hij reikte haar
berustend de hand. Maar zij, die vasthoudend, hief hoog de hare en bood haar hem
met een gracelijke beweging van het teere polsgewricht tot een afscheidskus. En
néérhoudend zijn ontroering, drukte hij er heel eerbiedig en licht zijn lippen op. Die
stille, zuivere glimlach van het gelaat vóór hem, flitste het in een ontroerend
toekomstvermoeden door hem heen, zou hij wel nooit vergeten. ‘God zegen je,
Justine,’ stamelde hij nog, wendde zich af, en liep zonder om te zien het veld af, de
laan door, naar huis.
Er kwamen nu moeilijke dagen voor Anthony.... Justine was niet aan het avondmaal
gekomen.... Men vertelde dat ze ‘verhooging’ had. En dien nacht doorleefde Anthony
afgrijselijke uren; een wroeging, die het bloed opdreef tot een worgende hitte en die
hem de vuisten deed ballen in een spierwringing van wanhoop, maakte zich álmachtig
in borst en hoofd, als een helsche innigheid. Als aan het bed gebonden, tot
bijna-roerloos-zijn gedwongen door het onwrikbare besef, zijn kamergenoot niet te
mogen verontrusten, tastten zijn wijd-open oogen, blind-geslagen door het
kamer-duister, onbewust en vergeefs naar afleidende en bevrijdende beelden uit het
niet-ik, die schat van hulp, onbereikbaar tot den morgen. En aldoor keerde en wendde
hij het hoofd, als in een vergeefsche vlucht voor de spits dier ééne ínborende gedachte:
als zij weer ziek wordt.... als 't weer acuut wordt door die opwinding vanmiddag....
Hoe kón 'k 't zoo ver laten komen.... ik had 't moeten voorzien.... ik had 't móeten
voorzien, - Het dagen van den ochtend merkte hij niet meer.... Het was al laat, toen
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de kamerknecht hem wekte en hij zich bewust werd, uit een zwaren, droomloozen
slaap te zijn opgestaan tot een benauwenden dag. En zoo was het, het wérd een dag
van koortsige onwezenlijkheid, waarin het zonlicht slechts nu en dan als aan
verspreide scherven en vlakken van scherpen glans pijnlijk werd herkend, de
om-hem-heene gesprekken een vaag en ver doorratelend of dreinend geroezemoes
waren en alle handelingen nagenoeg mechanisch werden verricht - alsof zijn
bewustzijn in snellen cirkelgang voorbij de open poorten der zintuigen werd gevoerd
en dan flarden van geluid hoorde en flitsen van licht-en-vorm zag, om dan
onmiddellijk weer een langen weg door de duisternis-vol-angstvoorstellingen van
het binnenleven af te leggen. Tót in den laten middag de plotse,
venijnig-opschrikkende steek van een kleine angst: als zijn opwinding hemzelf maar
niet.... hij was immers pas hersteld.... hem met zoo'n woedende verontwaardiging
over en verachting voor zichzelf vervulde, dat hij, eensklaps weer fel en wakker en
zich hoog-rekkend, zijn meesterschap over denken en waarnemen hervond. Langzaam
en triest van vreezig-spannende afwachting gingen nu de uren, gingen de dagen
voorbij, maar hij onderging ze in een diep-indringen in hun alzijdsche beteekenis
voor haar en hem, en niets uit den weg gaande, en in de enkele doorwaakte uren van
den nacht was 't goed af te rekenen met zichzelf, schuld tegen onontkoombaarheid
af te wegen; niet te tóbben, maar te dénken; zijn eigen menschelijke kleinheid te
aanvaarden voor wat ze was, maar zich niet onder dat bewustzijn te búkken.
Maar den middag van den vierden dag sloeg een lichtende blijdschap door hem
heen. Bij het verlaten van den lighal nam ‘Soestermannetje’ hem ter zijde. Soesterman,
klein Joodje van 'n jaar of veertig, met groote oostersche oogen vol spot of gevoel,
al naar de situatie hem schrik-snel en bijna altijd juist deed reageeren met blikken,
gebaren en woorden, was een van die kleine handelsreizigertjes, die zonder eenige
opleiding of zelf-ontwikkeling begonnen, door den in hen aanwezigen neerslag eener
oude cultuur - een aangeboren scherpe intellectualiteit, sóms vergezeld van
gemoedsbeschaving - in staat worden gesteld, zich bij hoogere milieu's dan het hunne,
in korten tijd, zij 't oppervlakkig, aan te passen. Handigheidsmenschen, die correct
hun kleeren weten te dragen, en in de reizigershotels allerlei tot heer polijstende
maniertjes en intonatie'tjes hebben afgekeken en beluisterd, wat hen echter zelden
weerhoudt, bij daartoe geschikte gelegenheden, als in onbewust-rancuneuse
geringschatting van de hun maatschappelijk-opgedrongen schijnbeschaving, die
telkens weer te bekogelen met de jargon-woorden en ‘witzige’ uitvallen hunner eigen,
aangeboren échte. Nu, Anthony's bovenarm in de nerveuse greep van zijn linkerhand
klemmend, en met de rechter diens pols hartelijke drukjes gevend, schorde hij haastig:
‘Ben vanmiddag bij Justine geweest.... ik zég je: gaat púik.... temp heelemaal weg.’
Anthony voelde een ondeelbaar oogenblik den korten schrik-
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schok van iemand, die plots een in jaren niet aanschouwd, geliefd gelaat, bij het
ombuigen van een straathoek vóór zich ziet. Hij sloot de oogen en voelde zich
neerzinken in een stille, gebenedìjde rust, een vríj-zijn om te rusten en zich tevreden
te voelen. Dan in een overstroomende dankbaarheid, boog hij zich naar het kleine
mannetje, wilde zijn handen op diens schouders leggen, om het hem als innig te laten
voelen en hem dan hartelijk te zeggen, wat 'n ín-goeie en altijd aan anderen denkenden
kerel hij hem vond. Maar met 'n schrik-sprongetje week Soesterman ter zijde en riep:
‘Wég met je groote poote, zie je niet dat d'r “fragile” op m'n bovenkant staat!’
Anthony lachte met tintelende oogen, verrukt dat er iets was om over te lachen.... te
láchen.... En dan weer vroeg hij, hem stralend aankijkend, en eigenlijk zonder
verwondering of nieuwsgierigheid, zoo maar, om zoo gewoon maar weer es te praten
en telkens weer te voelen, dat het gewone leven weer was opengelicht: ‘Hoe kwam
je er?’
‘Hoe 'k 'r kwam? .... Ik heb permissie gevraagd.... en dadelik já natúúrlijk....
Soesterman krijgt geen nee.... En 'n índruk heb 'k gemaakt! .... Compleet: ik kwam,
ik zag, ik overwon,’ zei-ie koddig, z'n hollig-vermagerd clownsgezicht met puntneus,
in nuances van gemoedelijken, maar ongeweten-tragischen, zelfspot.
En nu werd het een blijde tijd. Justine snel vooruitgaand. En hij, zonder dien
neerdrukkenden last, weer binnen weinig dagen in de groote maatschappij, in zijn
werk en het leven-van-normale-menschen terug. Natuurlijk: hij moest de eerste jaren
voorzichtig zijn, hij zou niet idioot doen, maar toch.... met wat beleid.... Doch toen
de tijd vóór zijn vertrek al tot twee dagen was ingekrompen, viel midden in z'n
blijdschapsroes de gedachte: Justine nu heelemaal weg uit z'n leven.... En daarop:
nu ja, wat zou 't verder geweest zijn.... een blik, een groet over de tafel bij de
maaltijden.... 'n enkel conversationeel woord, in 't bijzijn van de anderen, in de zaal....
Maar hij moest Soesterman toch nog eens erover spreken. En den volgenden ochtend
verzocht hij hem Justine te vragen, of hij haar éven, voor zijn vertrek, goeiendag
mocht komen zeggen. - Hij had alles rijpelijk overwogen: zeker, 't kón 'n beetje
opwinding veroorzaken, maar hij voelde zich zeker van zichzelf, hij zou
méésterlijk-luchtig doen, en trouwens: bot weggaan zonder dat verzoek, kón nog
veel gevaarlijker zijn. Maar Soestermannetje schudde meewarig het hoofd ‘Zal 't
doen, zal 't doen, maar je trekt 'n niet.’ En hij bleek gelijk te hebben gehad, maar zei
troostend: ‘Jongetje, je was 'n gam.... nou ja ik wil zegge 'n ezel, dat je dat gevraagd
hebt. Versta je dan niet, hoe de vork in de steel zit?’.... En toen kwam deze
merkwaardige analyse: ‘Zoo'n Soestermannetje... zoo'n reizigertje... zoo'n komisch
Joodje.... begríjp je niet.... dát is 'n nul-voor-'t-cijfer.... nos kennimus nos.... laat de
poes maar binne.... zet 'm op 't haardkleedje.... laat de
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poes nou maar weer d'r uit, hij miauwt me te veel.... Maar daarom wil 'n freule van
Dorsselaer nog niet 'n jonge man van haar stand in 'r slaapkamer hebbe, voor wie
ze....’
‘Ik verzeker je, Soesterman,’ viel Anthony hem haastig in de rede, ‘er was niets
tusschen ons dan 'n beetje vriendschap.... Was ík dan soms....?’
‘Gaat 't míjn wat an? Heb ik wat gezégd? .... Dáár.... ik geef je 'n blanco chèque’
voegde hij er met een breed gebaar van clownige trots aan toe, ‘vul jij in wat je wilt:
vriendschap? .... d'r binne d'r in sóórte en bedráge.... liefde? .... d'r binne d'r óók in
soorte en bedrage.... Mìjn 'n kopzorg!’....
‘Vreeselijke kerel,’ zei Anthony, ‘moet je dan altijd als je éven ernstig bent geweest,
alles weer wegspotten? Nou maar ík niet, ik verdraai 't! Ik zeg je, en je luistert hoor:
ik dánk je, en ik wil je zeggen, verdomme já, stil jij! .... dat je 'n kerel bent met 'n
hart van goud, 'n mensch van zóó'n zelfnegatie....’
‘God bewaar iemand d'r voor.... allemaal stadhuiswoorde.... en 'n hárt van gòud....’
blies Soesterman overstelpt-onder-een-stortbui, ‘Hàd 'k d'r maar 'n stukkie in m'n
vessieszak van.... Ik belóóf je, dan zou 'k 'm dalik smere en nog es fijn voor 't laatst
de blommetjes buite zette.... adíe!’ en hij dribbelde weg. Maar kwam dadelijk weer
terug, een verlegenheid op zijn expressief gezicht, die hij vruchteloos poogde weg
te werken. ‘En nou heb 'k werachtig door al die onzin je nog vergete 't gewichtigste
te vertelle. Je mot 't niet in je hoofd krijge, heeft ze gezegd, haar óóit te schrijve, vóór
ze jou heeft geschreve. En dán mag je haar antwoorde, als je teminste in de
gelegenheid bent.’ En toen gíng-ie, met een beslistheid van
geen-tien-paarde-hielde-'m-langer-terug, en zijn hand wuivend achterwaarts:
áfgeloopen!
En den volgenden dag vertrok Anthony.... Allen schudden hem de hand, namen
afscheid met een luidruchtige hartelijkheid. Blijdschap en genegenheid op de
gezichten. Want niet alleen, dat-ie 'n aardige-kerel-in-de-omgang was geweest, maar
vooral: hij was nu de gelukkige held, die den draak volkomen had verslagen, en van
zijn zonnige glorie daalde een zoete belofte in hun hunkerend hart. Weer in de groote
universiteitsstad terug begon hij voorzichtig zijn eigen leven te leiden. Hij werkte
hard, liep weer college, zoo mogelijk wilde hij althans iéts inhalen. En op 'n dag
kwam hij op de gedachte, dat hij wel eens kon probeeren wat te schrijven ‘om zijn
financieele bestaansmogelijkheid te verruimen’. Maar dat was heelemaal niet noodig,
hij kon gemakkelijk en prettig van de rente van z'n kleine erfenis leven. En hij wist
ook zeer wel, dat hij geen eigenlijk-literair talent bezat, noch het menschscheppende,
noch het natuurbeeldende, noch het critische - de letterkundige tijdschriften hadden
hem dat in vroeger jaren wel zéér duide-
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lijk gemaakt. Het financieele motief was dan ook slechts de vermomming, waarin
een ondergrondsche, gecompliceerde begeerte naar verwerkelijking van gedroomde
romantisch-poëtische liefdes en bohémien-leven à la Murger, zich hulde, en hem
langzaam voortdreef naar waar zíj heen wilde. En dus begon hij dan voor de kleinere
pers, verslagjes van tentoonstellingen en zoo te maken - dat was aardig lucratief, zei
hij zich weer! - en interviewtjes af te nemen, en zat nu en dan aan de voetjes van 'n
aardig actricetje, die een jubileumpje had en hem, al gewichtiglijk vertellend van 'r
‘plannen’ en 'r ‘werk’, door zijn blonde kuif streek, wat-ie héérlijk vond. Soms werd
hij zich ook wel bewust langs den rand van een afgrondje te hebben geloopen, dat
nu wel niet zoo heel diep was, maar toch voldoende diep om je nek erin te breken.
En ook de dáármee samenhangende gewaarwordingen waren héél prettig. En: ‘que
veux-tu’, zei hij dan tot zichzelf op z'n aardige manier, ‘dat is de bergsport van de
groote stad!’ En zóó schreef hij ook: aardig, kleurig en gevat. Maar dat ging alles
buiten zijn diepere ikheid om. En al doende leefde hij zoo, blij en genottelijk, in een
sfeer van lieve complimentjes, discrete, maar in hun discretie zeer sensueele, geurtjes,
muziekjes en flirt. En de d é m o n d e l ' a l c o v e , die zoo langzamerhand zijn
huisknecht was geworden, verzorgde zijn heer, even discretelijk en onhinderlijk voor
diens bewustzijn, ook met de voedzamer gerechten uit de gasthoven der liefde. Maar
in de stille nachten, als die sluwe dienaar sliep in 't ‘sousterrain’, dacht hij vaak aan
Justine, maar o, dat was een andere wereld.... de hare en die van zijn huidige leven
kónden niets gemeen hebben.... zij volgden hun eigen ver van elkander gescheiden
banen in zijn hoofd-heelal... O, lichtjaren van elkaar verwijderd.... Hij dacht dan aan
haar, in een alle schuilhoeken van zijn wezen en, naar hij meende, ook hun beider
toekomst overlichtende klaarte. Die steeg op uit het openflitsend bewustzijn van zijn
geestelijke leegte, zijn na alle genot dúrende honger-en-dorst, een onbevrediging als
een nooit aflatende wrangheid, en ging weer onder, als alles was afgedacht en alles
was doorzien, in een moede en toch brandende vertwijfeling. Want hij wist dan zeker,
dat Justine niet alleen nooit volledig zou herstellen, maar zelfs in nabijen tijd zou
sterven en hij dan stuur- en steunloos in een gruwzame diepte van wilde genotzucht
zou verzinken en de dag zou aanbreken - hij vóórzag dat zoo duidelijk en tastbaar
als aanschouwde hij reeds het feit - waarop hij onmogelijk nog zou kunnen begrijpen,
dat uit hém wel soms zoo hooge gedachtenvlucht was gerezen. Hij zou dan voorvoelde hij - zijn denken nauwlettend bekijken, zooals men dat soms zijn lichaam
doet, en zich verbaasd afvragen: waar was die plek in dít denken, waaruit die felle
dorst voortkwam naar het kennen, tot elken prijs, van het diepste wezen der wereld
en naar het doordringen tot het Laatste Geheim áchter haar.... En er zou niets te zien
zijn, zelfs het flauwste lidteeken niet, en niets zou hij meer kunnen reconstrueeren....
Doch op een nacht, dat hij weer lang en
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aandachtig aan Justine lag te denken - het zal ongeveer vijf maanden na zijn terugkeer
naar de stad zijn geweest - herinnerde hij zich plots met een schrik-schok als deed
hij een groote ontdekking, dat hij vroeger overwogen had - en hij herzag het zonnige
laantje, waarin hij 't wéér, vóór zijn laatste onderhoud met Justine, had gedacht ‘Mit diesem Trank im Leibe’.... de drank der abstinentie....’ En hij wist nu immers
zeker, haar oneindig lief te hebben.... O, veel meer dan toen.... En dat vervulde hem
met een ontzaglijke vreugde; hij begreep dat hij nu toch in waarheid reeds den
vuurproef van een heftig jeugd-uitleven had doorstaan, en hij te sterk was gebleken
dan dat wat ook hem zijn groote liefde zou kunnen ontnemen. In een bijna extatisch
verlangen verloor hij zich in een lichtdoordrongen fantasie, waarvan het dezen geboren
conquistador misschien meest typeerende was, dat hij op geenerlei wijze, zelfs maar
aan het bloote bestáán van zijn rival dacht! Als Justine nu toch herstelde - het wás
toch mogelijk - en zijn liefde zich harmonisch met zijn zinlijkheid zou verbinden en
zijwaartsche of neertrekkende dolingen niet meer mogelijk zouden zijn.... en zij als
man en vrouw.... voor zoover dat kon.... een eenheid waren geworden.... dán.... En
toen eindelijk dit stralende vergezicht zijn aanschouwing ontzonk en hij de bleeke
ontnuchtering eener doovende reactie moest lijden, bleek toch een vreemde zekerheid
in hem bezonken: dat alles nu v o o r a l t i j d b e s l i s t en g o e d was.... hij wist
niet meer, hoe die in hem was ontstaan, hij kon zich met geen mogelijkheid bezinnen
op eenig naar zijn denken leidend spoor van haar.... noch hoe zij was of zelfs kón
zijn, maar zij wás er.... onaantastbaar. Glimlachend, terwijl zijn oogen zich sloten,
zonk hij langzaam weg in een staat tusschen waken en slapen, het bewustzijn
beiderzijds gebonden, maar zonder eenig geweld of lichtste pijnlijkheid. En hij
droom-zag het ‘helsche veld’ en Justine op de uitgedorde bank. Maar het was toch
de Justine van toen niet: o nee, zij was veel jonger, het gezicht fijn en bleek, zooals
hij haar niet gekend had. Waterhelder zag hij alles, en scherp in een diepte van
klaarheid. En hij dacht in den droom: zóó heb ik ook gedroomd, een nacht in mijn
kindsheid, zóó scherp en helder, die rijk-gekleede man en vóór hem een man met 't
hoofd op 't blok.... En alles was weer weg, zonder dat hij het verdwijnen had zien
gebeuren. En, evenzoo zonder gemerkten overgang, stond hij plotseling in het
goed-gekende zomerpark, en Soesterman kwam met 'n verlegen gezicht op hem toe
en zei: ‘Als je in de gelegenheid bent.... Als je in de gelegenheid bent.... Als je in de
gelegenheid bent....’ En hield niet op, híeld níet op, het hol-magere, doods-én-fel
als-geschminkte gezicht en de groote oogen, verstard tot de onaandoenlijkheid van
een akelig-menschelijk étalageding, een pop met blikkerig-afratelend spreekmekaniek.
In een radelooze ontzetting om dit ondoorgrondelijk-waanzinnige wilde hij vluchten,
maar kon zich niet bewegen. Toen, door dien angst-gespoorden bewegingsdrang,
werd hij wakker
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in een huiver van klam, koud zweet. Hij liet zich ijlings uit het bed glijden, maar
moest zich vastgrijpen aan het ledikant om niet te vallen, knipte het licht aan, denkend:
een slok wijn. Daarna hervond hij zich zittend op een stoel voor de tafel, voelde zich
wat bekomen. Het hoofd in de handen, dwong hij zich tot denken. Dát was dus de
beteekenis van de verlegenheid op Soesterman's gezicht geweest, die hij zich niet
herinnerde, toen, bij het ontvangen van Justine's boodschap, te hebben opgemerkt.
En toch moest hij haar hebben gezien, want hij had 'r nu herkend! .... Er móest iets
zijn gebeurd, of heel het oerbestel der dingen was gehavend. De hand aan de kin
geklemd, dacht hij: ik móet zekerheid hebben.... ik moet iets doen.... zóó hou ik 't
niet uit. Hij kleedde zich vlug aan, liep zacht de trappen af en verzond op het
hoofdkantoor, aan het andere eind der stad, een telegram aan Soesterman. Het was
vier uur. Het begon te dagen. De roode brand van de opstijgende zon veegde uit
boven de daken. En met overgroote zekerheid zei hij, op den langen terugweg, telkens
en telkens weer tot zichzelf: Justine zal die ochtend niet meer zien.... Justine zal die
ochtend niet meer zien....
Maar het was niet vóór den volgenden morgen, dat hij een aangeteekenden brief
van Soesterman ontving. Met trillende handen, maar zich tot voorzichtigheid
dwingend, scheurde hij hem open. Hij vond een schrijven van Soesterman, omheen
een kleinere gesloten enveloppe gevouwen. En daarin waren twee kartonnen blaadjes
met blauw lint te zaam gebonden, waartusschen het portret van de Justine, die hij
niét gekend had. Er boven: ‘Aan mijn lieven Cavaliere Servente, Anthony
Willingdon,’ beneden: ‘Ter herinnering.’ Zijn tranen vloeiden en vloeiden in stilte.
Slechts nu en dan een uitkreunende snik. En lang zat hij daar en staarde in een
vergeefs-peilende en tastend-zoekende wanhoopsverwondering naar het beeld. Wég
alle hoop, die zij nog had na al die lijdensjaren, weg al het edele, guitige, het
zuivermenschelijke, het vreeslooze van onaantastbare reinheid. Een vrije
levensgenietster was ze geweest en een blìje geloovige.... Ongelóóflijk, dat dit alles
vervluchtigd was.... dat zij nergens meer onder al die levenden door hem te vinden
zou zijn, dat zij niet meer bestond.... niet meer bestónd.... wie zoo ínnig bestaan had
niét méér bestónd.... Uren gingen voorbij en nog altijd bestaarde hij het gruwzame,
ondoorgrondelijke wonder.... En nu en dan ondervroeg hij, radeloos, het beeld....
Maar dit glimlachte den glimlach der jeugd en de groote oogen zagen blij-verwachtend
uit en wisten niets, niets van den dood, die ze na weinig jaren zou sluiten. O, als hij
haar zóó had liefgehad als nu, dacht hij, toen zij lééfde en bij hem was.... De ellende,
dat toen zijn lager ik, dat zich met zijn verlangens niet tot haar kón richten - arme
schat, dát niet verder denken! - hem de gróótheid dier liefde had verhuld.... En hij
zag plotseling in, dat dit het scherp tegenovergestelde was, van wat hij indertijd in
het zonnige laantje en weer opnieuw in den sterfnacht had gedacht, en dat dìt de
waarheid was.... ‘De wáárheid!’
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gleed weer onmiddellijk een wrange gedachte daarover heen: tót hij weer een
dieper-verborgen ‘waarheid’ in zich zou vinden.... En zóó: afgeleid, afgestompt, en
moe en mat, herinnerde hij zich, den brief van Soesterman nog niet te hebben
gelezen.... Die schreef, dat Justine den afgeloopen nacht was gestorven, kalm en
gelukkig bij klare bewustzijn, haar oude pastoor, die haar ook had bediend, naast het
bed. Pas twee dagen voor haar sterven had zij hem, Soesterman, het pakje voor
Anthony gegeven en hem wel op het hart gedrukt, niet te vergeten, het na haar dood
aangeteekend te verzenden. ‘Ik heb toen alle eeden, die ik kon bedenken, bij elkaar
gezworen, dat ik eerder mijn eigen naam vergeten zou, en dat ik het zelf naar het
postkantoor zou brengen. Maar ze zei, dat ik niet zoo verschrikkelijk hoefde te
vloeken, en ze lachte om me zooals ze zoo dikwijls om me gelachen had. En hou je
nou maar taai, jongen, want een mooier dood dan zij had bestaat er op de wereld
niet, en zoolang men nog leeft, weet men niet, waar men nog doorheen moet. En met
mijn is 't de laatste maanden ook bergaf gegaan, temp en de rest, affijn beroerd, maar
de laatste drie weken ben ik weer netjes opgekikkerd en nou ben ik weer het heertje,
maar zie je, ik weet mijn weetje, en nou ben je toch verdrietig, als ik het je nou vertel,
heb ik gedacht, is dat maar een kleinigheidje, dat bij je groot verdriet komt, en daarom,
als je nou, denk ik, zoo in het najaar zou hooren, dat je vriend Bram je afgepeigerd
is, dan denk je maar, er bennen beteren gegaan, en dan heb je meteen een mooie
grafrede gehouden, waar geen woord leugen in zat.’ En dán, onder de handteekening,
haastig gekrabbeld, een verward schrik-gevraag: ‘Je telegram is er! Hoe kan dat?
Hoe wist je? Schrijf me.’
Over Willingdon's verder bestaan na Justine's dood - hij was toen ongeveer zeven
en twintig jaar - valt weinig meer te berichten. Naarmate zijn innerlijk leven rijker
werd, werden zijn betrekkingen tot de maatschappij en de menschen losser, en
eensdeels van slechts bespiegelenden, anderdeels van zuiver zakelijken aard. Dat
alles vermag den novellist nauwelijks een aanknoopingspunt en slechts weinig
aanlokkelijks meer te bieden. Maar het luttele, dat zich, in verháalsverband, tot
mededeeling leent, zij hier nog aan toegevoegd.... Het waren slechts weinige jaren,
welke van dezen fellen plukker van dagen en nachten, dezen verliefde op ‘geurig
jaar, robijnen monden’ een eenzame maakten, die, in zijn dieper bewustzijn,
nauwelijks zelfs het verglijden van den tijd merkte. Want Justine's sterven had instede van hem ‘stuur- en steunloos’ te maken, zooals hij gevreesd had - het in hem
altijd latent-aanwezig geweest zijnde vermogen tot het g r o o t e v e r w o n d e r e n
heftig-actief doen worden. En dat ontluisterde, dag na dag, en al meer en meer, tot
ál grooter schamelheid, Natuur en Wereld voor zijn begrijpende oogen. En naarmate
de macht van zijn aanschouwen sterker werd, was het alsof het verweer zijner
geweldige Tegenstandsters verzwakte.
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Zij móesten hem vrijlaten, hunne prachtige spelen al duidelijker en inniger, als
symbolen van het illusionnaire en de vergankelijkheid - en dus nietswaardigheid
s u b s p e c i e a e t e r n i t a t i s - van ál het denkbare, al het voelbare; van al het
zichtbare, al het hoorbare, te duiden. Als een toelichtend voorbeeld van deze
klaar-ziende, verbindingen-leggende soort van denken, die hem gansch eigen was
geworden, moge dit ééne hier worden vermeld: Op een avond van een wandeling
aan den zoom der stad thuisgekomen, sprong plotseling, uren later, deze gedachte
op: de levende zon bestraalt en vergoudt de doode maan sinds millioenen jaren, en
de menschheid begrijpt niet.... en trekt háár bleeke Wachters, dood en
vergankelijkheid, onweerhoudbaar aan en met zich mee, en wordt niet moede ze te
bestralen met haar vernuft en haar geloof, en verguldt en versiert ze met romantiek
en wonderverwachtingen en aandoenlijke legenden.... Zij ziet al-nachtelijk tot den
hemel op, en ziét hetzelfde schouwspel en.... begrijpt niet! .... - Het werd een welig
in elkander groeien van wat opbloeide uit hem-zelf en wat nog altijd uit verzonken
eeuwen, van de plantingen zijner Groote Verwanten, die sinds lang ‘huiswaarts’
waren gekeerd, levend op aarde stond. Wat hem in zijn jeugd min of meer
vaag-begrepen en weer half vergeten ‘literatuur’ was geweest, dat werd nu een hem
eigen, levende en barende, zich ontwikkelende macht. Want zóóals deze
Veroveraar-geborene niet in zijn nederlaag had kúnnen berusten, en in zijn trots en
toorn tot de superieure dwaasheid was geraakt, waartoe slechts weinig wijzen kunnen
stijgen: het leed der Natuur als een hem persoonlijk, zìjn hóógheid, aangedanen
smaad, te voelen - en zóóals hij, in plaats van naar o n e c u p a n d a n o t h e r te
tasten, om vergetelheid, zijn leed bewust allerdiepst had ondergaan, zóó had hij zich
ook, onwrikbaar-vastbesloten, omgewend en drong snel voort op zijn nieuwen weg,
vallend en weer opstaand, maar - vóórt.... Ter verovering van wat? .... Het Onkenbare
is onbenoembaar, maar wilt ge een aanduiding, desnoods een ‘Wort wo Begriffe
fehlen’, dan zij het dit, wat de Grootste der Grooten, uit liefde tot de
hulpeloos-zoekenden, zich verwaardigde te uiten in een gelijkenis: den A n d e r e n
O e v e r ....
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Novembermorgen
door Henk Vos
In 't blauwig grijs
Van deze morgennevellucht
Tot éene wijs
En zonder 't minst gerucht
De kleurge scherpten al zijn heengevlucht.
Maar dichterbij
In laatst vergloeien heel verstild
Een boomenrij
In koele nevel tilt
Haar blad, dat soms als kaarselichten trilt.
Aan d'overkant
Van stille, leege zondagstraat
Een grijze wand
Een blauwe rook oplaat
Tot 't kringlend wolkje in ijler blauw vergaat.
Mijn kamer ligt
Als luistrend naar gewijde zang
In 't koele licht.
Hoe werd dit hart zoo lang
Zoo dagenlang gejaagd in vreemde dwang?
Verlangen kan
In deze morgennevelschijn
Mij niet meer dan
Het verre tampen zijn
Van klokken achter donzen mistgordijn.
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Het kind
door Peter van Steen
ZE waren getrouwd. En de eerste nacht was vol geweest van een sterken gloed, een
onzegbare innigheid en zoete vreugde.
Twee dagen later was hij vertrokken voor een reis van een jaar naar vreemde,
donkere menschen in een andere, geheimzinniger wereld, haar alleen achterlatend
met haar kostbaren schat van lichaamsvreugde. Ze zou geduld hebben om op hem
te wachten. En ze dacht aan de zilte geuren die hij meedroeg in zijn kleeren, aan zijn
oogen van wijde, zonnige horizonnen, aan den klaren blik verworven door turen over
wijd water.
Een laatste maal had hij haar in zijn armen genomen en gekust. Rustig was hij
daarna de kamer uitgegaan als een die 't geluk in zich draagt.
Nadat hij behoedzaam de deur achter zich gesloten had begon hij, zachtjes fluitend,
met veerkrachtige passen den weg naar de haven af te loopen. Bij een bocht van den
weg verdween hij uit 't gezicht. Een wijde, heilige stilte lag over 't stadje. Een
torenklok sloeg zes uur.
***
Daarna was 't stille wachten begonnen. Iedere dag bracht nieuwe vreugden. Het was
een stille lach om glimmend koperwerk en goed gereinigde handen; het was de bijna
kinderlijke en warme trots om glanzend gewreven meubeltjes en de stijgende extase
om hagelwit linnengoed.
Soms ook kon ze, op een stoel zittend, bezig met verstelwerk, een gansch uur
verdroomen in samenzijn met hem. Maar er kwamen ook dagen waarin een lichte
weemoed in haar omhoogkroop om de snelle scheiding. Gezond echter als ze was
en met een kracht geboren uit diep geloof in 't leven, dreef ze de vreemde bangheid
uit haar hart, stond op van haar stoel om zachtjes een liedje zingend haar arbeid voort
te zetten.
In het tuintje aan de voorzijde ontsloten zich reeds de eerste rozeknoppen en ze
keek er naar met ingehouden adem, de hand licht tegen de borst gedrukt. Een traan
schitterde in haar oog om zooveel schoonheid en omdat ze zoo onuitsprekelijk
gelukkig was.
Toen twee maanden verstreken waren sedert zijn vertrek, wist zij zich rijker, wist
zij van een nieuw leven in het hare. Toch steeg nog een lichte angst in haar op. Ze
zou zich kunnen vergissen. Maar 's avonds, in het stille, milde bed, terwijl ze gestrekt
lag tusschen de koele lakens, de handen samengevouwen onder het hoofd, waaruit
als een gouden stroom de zachtglanzende pracht van haar vloeide, werd een schoone
zekerheid in haar geboren. Nu wist zij het, diep in haar was iets wat het haar zeide,
met rustige klem. Glimlachend sliep ze daarna in, zonk ze weg in een witten,
droomloozen slaap.
Van binnen groeide het stil.
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Ze had zich na het afscheid nooit alleen gevoeld. Altijd was ze samen geweest met
hem, had ze stille gesprekken met hem gevoerd, hem in alle gedachten gevolgd.
Nú had ze toch 't gevoel voordien haar dagen in eenzaamheid doorleefd te hebben,
want nu was er de zorg om het komende, om het nieuwe leven.
Ze liep door 't stadje met dien naar binnen gewenden glimlach die de menschen
deed opzien en haar aanspreken:
‘Je houdt je flink, vrouw Steenen, in je eenzaamheid.’
Maar ze lachte stil en wijs:
‘Ik voel me niet eenzaam, heelemaal niet.’ En ze schreed verder nagestaard door
de bewonderende blikken harer buurtgenooten. ‘'n Kranige vrouw,’ mompelden ze
bij 't aanschouwen van haar rijzige figuur, haar lichten gang, de fiere schouders en
't droomerig-gedragen toch zoo klare hoofd.
Nooit had ze er in die twee maanden aan gedacht hem te schrijven. Hoe zou ze
hem ook een brief zenden met woorden, terwijl ze zoo geheel van hem vervuld was?
Wat zou hij heerlijker kunnen verlangen dan een vrouw wier denken dag en nacht
overvloeide van hem?
Maar thans, nu het nieuwe licht in haar ontstoken was, een vonk, die ze samen
hadden doen opgloeien, nu voelde ze eensklaps het onweerstaanbare verlangen in
zich opbloeien hem te zeggen van het heerlijke, hem te schrijven van dat nieuwe,
teere.
Snel keerde ze huiswaarts en zette zich trillend aan tafel. Eén oogenblik stutte ze
't hoofd in de hand en peinsde diep. Dan het langzaam opheffend en in den nek
neigend, keek ze met wijdopene oogen in een trillende extase omhoog. Haar mond
prevelde zachte, blije woorden.
Langzaam, aandachtig, begon ze te schrijven, met bijna kinderlijken ernst:
Lieve Henk.
Je zult niet verwonderd zijn dat ik je schrijf, want schrijven en denken aan jou is
beiden even heerlijk. Je moet dat zoo goed kennen, dat samenzijn zonder gesproken
woorden. Maar nu toch is mijn hart zoo overvol van een nieuw geluk, dat ik 't je
moet zeggen. Onze eerste en heerlijke nacht was 'n geluksnacht, want een nieuw
leven is in mij ontstoken. 't Is zoo wonderlijk licht en vreemd in me. Het is zoo
heerlijk zoet te weten dat het van ons beiden is, dat jij daar ver weg werkt voor ons
en het van mijn bloed en kracht drinkt om straks van mij te gaan en zich dan met ons
te vereenigen.
Heel anders en zoo veel schooner wordt nu 't leven nu niet ik maar wij wachten
op jouw terugkeer. Lieveling, ik kan je niet zeggen hoe gelukkig ik ben. Ik kan je
ook niet vertellen hoe zoet 't is 't in je eigen lichaam te voelen. Sterker nog verlang
ik nu naar jou en ik hoop dat de reis voorspoedig zal zijn en je wat vroeger bij mij
zult terugkomen.
Je liefhebbende Anna.
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Ze las den brief niet na. Ze wist dat 't zoo goed was, ook al voelde ze dat ze h e t niet
had kunnen uitzeggen. Maar diep in haar hart leefde het rustig besef dat veel
onuitgegesproken gevoelens leven in niet geschreven woorden. Met trillende handen
vouwde zij het papier toe, schoof het behoedzaam in de envelop, welke ze sloot en
waarop ze z'n naam schreef. Daarna stond ze op en verliet het huisje om een postzegel
te gaan koopen. Even later stond ze voor de brievenbus, den brief in de opgeheven
linkerhand. Langzaam, stil, zoodat ze duidelijk 't kloppen van haar hart voelde, liet
ze hem in de opening glijden. 'n Lichte plof. Daar lag hij. Straks kwam de postbode
hem weghalen. Andere handen zouden hem wegbrengen. Ze slaakte een diepen zucht.
‘Zoo,’ mompelde ze. En zich droomerig omwendend ging ze met een kleinen
omweg naar huis. Dien avond begaf ze zich vroeger dan anders ter ruste. Is het niet
heerlijk om bevrijd van kleeren in 't koele bed te liggen denken aan al 't mooie, aan
hun beider liefde, aan het kindje dat geboren zal worden?
Een maand zou 't duren voor hij haar brief ontving en dan nog een maand alvorens
zijn antwoord in haar handen zou liggen. ‘Dan is 't al vier maanden,’ glimlachte ze
en sliep in.
En de dagen wentelden voort in ongekende zoetheid en onuitsprekelijke innigheid.
Zoo overvol was ze van geluk, dat ze om alles moest glimlachen. Wanneer ze naar
de markt ging om zacht linnen te koopen voor kinderkleertjes, streek ze met
droomerige vingers over de stof. Ze zocht en vond juist het zachtste lapje dat er bij
was. In zoete gedachtendeining keerde ze huiswaarts, zette zich bij het raam aan de
voorzijde van het huisje, naast haar de naaimand waarin alles te vinden was. Ernstig,
met een rimpel tusschen de wenkbrauwen, peinsde ze over de maten en er was een
diepe lach in haar, die een snik geleek van kinderlijke verwondering om al het kleine,
om de zoo andere maten, om de teederheid van alles.
In 't tuintje stonden de rozen in vollen bloei. Er waren lichtroode en donkerroode
als oude Spaansche wijn, zacht crêmekleurige theerozen en ook witte als donzige
sneeuw.
En ze knipte, zich het wonderlijk gewicht van den arbeid bewust, en naaide. Soms
kon ze wel eens de hand in den schoot laten zinken omdat ze 'n beetje trilde van
aandoening. Droomverloren tuurde ze dan naar buiten over de rozenpracht heen,
welke ze meer voelde dan zag. In die oogenblikken zweefde ze ver weg, naar hem,
zich zoetjes voortbewegend over warme zeeën met vreemd-grillige, nooit-geziene
kusten en menschen. Ze herkende het schip en zag op hem neer, hoe hij over de
reeling tuurde naar den verren horizon.
Zoo groeiden de dagen tot weken en de weken tot maanden. Op een stillen avond
vol stergeflonker kwam haar brief. Hij las hem in stille ontroering. Een wijde blijheid
daalde in hem neer. Geheel in zichzelf verloren ging hij
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de trap af naar zijn hut. Daar op zijn scheepskist zittend herlas hij haar brief en schreef
haar terug:
Lieve Anna.
Je woorden vervullen mij met een stillen weemoed om ons gescheiden zijn, maar
ook met trots om het nieuwe leven. Het is zoo wonderlijk te bedenken dat ik hier nu
op dit schip vaar en jij ons kindje in je draagt. Wat verlang ik naar thuis. Het maakt
me zoo licht wanneer ik eraan denk. Het is zoo heerlijk jou daar in het huisje te weten
met dien kostbaren schat. Wat zou 't zijn, een jongetje of een meisje? 't Is hier zoo
stil en vredig dat 't is alsof ik je stem hoor, je lach zie.
De reis is voorspoedig en ik geloof wel, dat ik vroeg genoeg zal terugkeeren voor
de geboorte van ons kind.
Je liefhebbende Henk.
P.S. Nu, vanavond, gaat deze brief aan wal nog op de post. Over een maand heb je
hem. Dan is de kleine al vier maanden. Wat een gedachte!
Zijn handen trilden bij 't sluiten van de envelop. In beverig schrift zette hij haar naam
er op.
Stil, weemoedig hingen in den avondhemel de millioenen sterren, was om het
schip het eeuwig klotsen van het water.
Een maand later ontving ze den brief, hield hem enkele oogenblikken in de handen.
Dan, voorzichtig de envelop opensnijdend, las ze hem, dronk ze zijn woorden, zoeter
nog dan de zoetste wijn. En ze stonden wijd om haar, groot en machtig, en ze moest
glimlachen en met een traan op haar wang bedenken dat 't kindje misschien kon
hooren, kon voelen, hoe diep de innigheid hunner liefde was, hoe wijd 't verlangen
naar 't weerzien.
Stil, als geruischloos vloeiden de dagen daarna weer onder haar weg. De eerste
dahlia's ontloken reeds. ‘Dat is de milde herfst’ mompelde ze zacht met 'n vleugje
van weemoed in haar om 't scheiden van den zomer. Vuurroode en witte, zalmkleurige
en helgele, voorboden van het jaargetijde der weemoedigen, der stille, bescheiden
peinzers, tijd van worsteling tusschen droom en werkelijkheid, de maand van hen
die zich aan dit leven onttrekken wijl het hen al te zeer drukt.
Maar ook de tijd van de zware, rinsige peren, van de volle, zoete druiven, van het
wijnfeest.
In haar rezen langzaam, als ver opstaande wolken, gedachten aan scheiding,
weemoed om in de jeugd ondergane smarten, afstand van wat dierbaar was. En
eensklaps klemde ze de hand tegen haar borst, wijdden zich haar oogen in schrik en
fel oplaaienden angst, angst om het ongeziene, vrees voor het komende, huivering
om het noodlot. Ze voelde hoe haar keel plotseling als toegesnoerd werd, hoe ze naar
adem snakte, één oogenblik maar. Plotse-
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ling was het weer voorbij. Melancholiek gelaten blikte ze door de vensterruit over
de frissche dahlia's heen. Iets van een ongekend medelijden, van een stille
meewarigheid sprak uit hun bloemenoogen.
Het ging voorbij, zooals alles in dit leven.
September was zeer schoon en warm, met stille, zoele dagen vol geuren van rijpend
fruit, vol van gebruinde menschen en koele, hooge nachten met weelde van sterren
en maanlicht.
Haar gelaat verwierf hooger glans en innigheid, dat waas hetwelk de moeder doet
vermoeden en leelijke vrouwen schoon en aantrekkelijk maakt. De gierige wordt
vrijgevig, de vermoeide spreidt een zachten glans van levensblijheid om zich.
Aan het einde van de vijfde maand voelde zij eensklaps een hevigen scheut door
haar lichaam varen. Haar gelaat vertrok in kramp, maar eensklaps ontspande het zich,
vloeide over in een ongekend gelukkigen glimlach. Twee stille tranen drupten op
haar handen, welke steunend op het gezwollen lichaam lagen als rijpende vruchten.
‘Het beweegt’ mompelde ze trillend. En in spanning wachtte ze. Ze werd
behoedzamer en zorgelijker in haar bewegingen. Des avonds, bij het naar bed gaan
overviel haar een vage angst. ‘Zou 't....’ prevelde ze.
Hij keerde drie maanden vroeger terug. Met bonzend hart en trillende beenen stond
hij voor 't huisje en durfde de deur niet ontsluiten.
Eindelijk opende hij haar, trad binnen, en oogenblikkelijk omgaf hem de
angstaanjagende geur van ziekenhuizen. In de kamer spraken vreemde stemmen.
Angstig trad hij naar binnen. Het was er halfduister; een zuster, een dokter,
buurvrouwen. Allen keken op, zagen hem ontzet aan.
‘En?’
De dokter maakte een gebaar van diepe meewarigheid. Daarna antwoordde hij
langzaam, hem in de oogen ziend en de handen op zijn schouders leggend:
‘Je bent de vader van een lieve blonde dochter met bruine oogen.’
Daarbij zag hij hem aan, suggereerend zijn andere weten om den stam die bezweek
onder een te rijke loot.
De begrafenis was stil en zeer droevig. Hij sprak in die dagen geen woord. Stom,
zonder een klacht verrichtte hij de uit traditie geboren handelingen. Het meisje bracht
hij bij de zuster zijner gestorven vrouw.
‘Zorg er goed voor,’ zei hij schor en verdween met iets oneindigs gebrokens in de
kloeke schouders en gebogen hoofd. Hij vertrok en men vernam niets meer van hem.
Een andere vrouw hield nu het kleine wicht in de armen.
‘Zoete Heleentje’ lispelde ze, het warme lijfje teer tegen zich aandruk-
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kend. ‘Zoete Heleentje heeft nu een ander moesje gekregen.’ Een traan schoot in
haar oog, gleed langs haar wang en drupte op 't gezichtje van het slapende kindje.
Ze keek er naar, even trilde haar mond en toen, heel voorzichtig, kuste ze hem weg.
Het meisje liet een oolijk geknor hooren en verleid door de warmte van het holletje
waarin het lag, onbewust de warme borst bij zich wanend, rondde het de lipjes tot
een zuigbeweging.
‘Ja lieverd, je krijgt je fleschje hoor.’
En het kindje omvatte met beide handjes de flesch, sloeg als in verbazing de oogjes
op om het harde, gladde en zoog de kostelijke melk smakkend naar binnen. Als het
zich zat gedronken had zakte het met een vergenoegden zucht in slaap. De vrouw
legde het voorzichtig in 't wiegje, dekte het zorgzaam toe, deed het gazen sluier er
over en verliet de kamer op de teenen.
‘Zoo’ fluisterde ze met een verheerlijkten glimlach. Stil zat ze in den rieten
leunstoel in de voorkamer tegenover Heleentje's grootmoeder.
‘Slaapt ze?’
Ze knikte.
Een diepe stilte daalde in 't kamertje.
De dagen werden korter en stiller. Het roezige leven van den zomer bond in en
keerde zich naar binnen, inslaand tot kracht en blijheid voor een volgend jaar. En de
band werd inniger. Heleentje begon te kijken en op een dag lachte het tegen haar.
Toen zwol de jubeltoon uit het hart naar haar mond en zong ze den ganschen dag.
Zoo was het geworden als iets geheel eigens, als iets zoo vertrouwds en zoo echts,
dat er oogenblikken waren waarin ze verward bepeinsde, dat het eigenlijk niet haar
kindje was.
Maar de zusterliefde die hen bond en de liefde van de zuster tot den man... Zoo
weefde ze een net van stille gedachten, die hen allen omvatten.
Toen Heleentje twee jaren werd wist de vrouw zich niet goed meer te herinneren
dat er eens een tijd was voor haar zonder kindje. Soms deed een trek van diep
nadenken of 'n flakkerend licht in de oogen van haar moeder een verren angst in haar
opstaan. Maar ze verjaagde hem met trillende handbeweging en lachte later om eigen
dwaasheid. Het kon toch nooit meer anders worden. Het was al twee jaar geleden
dat hij vertrokken was en nooit had men meer iets van hem vernomen. Misschien....
Op Heleentjes derden verjaardag weerklonk geknerp van grint in 't voortuintje,
daarna een lichte tik op de voordeur.
Ze werd lijkbleek, begaf zich met trillende knieën naar de deur. Aarzelend deed
ze open. Hij stond in de deuropening.
Ontzet staarde ze hem aan.
‘Daar ben ik,’ zei hij rustig, haar vol aanziend en verrast door de gelijkenis met
de andere. Even streek hij met de hand over het gegroefde voorhoofd. ‘Dat is alles
lang geleden,’ dacht hij.
‘Kom binnen,’ zei ze eindelijk heesch.
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Hij ging vóór haar de kamer binnen waar Heleentje op den grond speelde. Ze volgde
hem. Hij, getroffen, bukte zich, ging op z'n hurken zitten, streelde met zijn zwaren
vinger 't wangetje van zijn dochtertje. Heleentje bevreesd om het groote, donkere
gelaat van den man, begon te schreien.
‘Och zoete Heleentje,’ en eensklaps langs hem glijdend pakte ze snel het schreiende
kind op en kuste het. Het was meteen stil. Verward richtte hij zich op, keek naar haar,
ernstig, nadenkend. Maar voor hij nog een woord had kunnen uitspreken, zei ze
plotseling gejaagd en hartstochtelijk:
‘Het kind is van mij, hoor je. Heleentje blijft hier, ik heb het groot gebracht.’ Met
gebogen hoofd hoorde hij haar aan.
Enkele oogenblikken later zei hij:
‘Ik kom weer terug’ en verliet snel het huisje.
Ze bleef achter, verward, beschaamd. De avond viel en het was reeds donker en
nog steeds kon ze niet besluiten het licht aan te steken. Star staarde ze voor zich heen.
Heel laat begaf ze zich ter ruste. Ze ontweek het bedje.
In haar eigen koele bed kon ze rustiger denken. En toen de ochtend begon te gloren
en ze bleek, met overwaakte oogen, opstond, wist ze dat ze niet kon aflaten van
Heleentje.
Toen kwamen de dingen en menschen in 'n ander licht te staan. Ze had dien nacht
veel gedacht, voortdurend rondgewenteld in haar hoofd de verschrikkelijkheid van
de scheiding. Tallooze malen had ze 't verscheurend oogenblik doorleefd, tot ze
eindelijk, doodelijk vermoeid, tegen den ochtend was ingeslapen. Bij 't ontwaken
was een wonderlijke rust in haar, iets toch nog van een milde pijn. Maar ze kon nu
rustiger naar 't kindje kijken en het was alsof iets in haar sprak, haar geruststelde.
Alle angsten om scheiding waren weggevaagd.
Om elf uur dien ochtend, juist toen ze de koffie klaar had, kwam hij terug,
bloothoofds, de pijp in den mond.
‘Ik kom weer es naar 't kindje kijken,’ zeide hij lachend. En er was eensklaps een
overgroote dankbaarheid in haar, omdat hij sprak van ‘'t kindje’.
Samen zaten ze aan de tafel, hij aan de eene zijde, zij aan de andere achter 't
koffieblad. Stil dronken ze hun koffie.
‘Dat smaakt,’ zei hij lachend en keek haar aan. Ze zag het staalblauw zijner oogen
en de sterke witte tanden. Toen voelde ze zijn blik die langs haar gleed, haar gezicht,
haar hals.
Ze kleurde diep.
‘Wil je nog koffie?’
‘Graag.’
Hij volgde haar bewegingen en stelde vast dat Anna op dezelfde wijze
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koffie geschonken zou hebben. Ze reikte hem den kop aan; haar hand beefde even
en raakte de zijne.
‘Dank je,’ en nadat hij een slok genomen had begon hij haar ineens te vertellen
van de jaren, de moeilijke jaren. Ze luisterde aandachtig, de handen in den schoot
gevouwen. En uit zijn sobere woorden groeide hij voor haar omhoog als een mensch
worstelend met een bijna te groote smart.
Als hij uitgesproken was heerschte langen tijd een diepe stilte. Later stond hij op
en maakte aanstalten te vertrekken.
‘Je komt toch morgenochtend weer?’ vroeg ze en bloosde diep.
‘Ja,’ zei hij en ging. Heleentje sliep, hij lachte even boven 't bedje. Ze keek naar
dien lach, dan naar Heleentje, toen weer naar hem. Een oogenblik zagen ze elkander
toen vast aan.
‘Atjuus’ zei hij eensklaps en verdween.
Hij keerde weer, elken dag, en de uren werden schooner om hem, verkregen een
stillen, diepen glans van vertrouwelijkheid. Hij bleef ook langer, at 's middags mee
aan tafel. En op een dag, toen hij binnenstapte zei Heleentje:
‘Dag pappie.’
Toen ging iets in hem los. ‘Dag schat!’ jubelde hij ineens en tilde haar hoog op,
lachte uitbundig, gelukkig, drukte 't kind tegen zich aan en kuste het.
‘En dat is mammie,’ kraaide Heleentje naar de vrouw wijzend.
‘Ja hoor kindje,’ zei hij.
Dien avond zaten ze stil bij elkaar. En in de milde duisternis van den schoonen
zomeravond bloeide een nieuw geluk in hen open.
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Kroniek
Boekbespreking
Aug. van Cauwelaert, Harry, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon,
zonder jaartal.
August van Cauwelaert, een Vlaamsch schrijver, thans omstreeks vijftig jaar, was
ons al van zijn jeugd af bekend door fijne en teedere verzen en gedistingeerde
prozaverhalen, waarin wij steeds veel te prijzen vonden. Wat wij er dikwijls in misten,
in de verhalen dan vooral, was - misschien nog méér dan: forsche kracht - een kernige
inhoud, direct door het leven verschaft; het kwam ons voor dat Van Cauwelaert,
langer dan voor zijn talent dienstig was, bij zekere min of meer vage jeugddroomen
bleef dralen. Maar zie, deze dichter en prozaïst is in het gewone leven een rechter,
en nog te juister tijd heeft hij ontdekt, welk een mijn van gegevens voor zijn kunst
in de uitoefening lag van dat belangrijk en moeilijk ambt. Eén der resultaten van
deze ontdekking hebben de Elsevier-lezers in onze October-aflevering kunnen vinden
- het even geestige als gevoelige en menschkundige verhaal B u k e n zal, hoor ik,
binnenkort met andere van dezelfde soort in een bundel verschijnen, die ons hartelijk
interesseeren zal. Maar thans reeds ligt hier voor ons de roman H a r r y , het verhaal
van een Vlaamschen jongen van goeden aanleg, en slechte opvoeding, die een
moordenaar wordt, maar daardoor niet verloren gaat, hoezeer zijn geschiedenis, hier
verhaald, ons aan die van den Verloren Zoon herinneren moge. Het zou mij geenszins
verwonderen als August van Cauwelaert ook de kennismaking met dezen Harry evenals die met den jongen Buken - aan zijn rechterspraktijk te danken had.
Het zou mij nu evenmin verbazen, als zekere oppervlakkige ‘moderne’ lezers van
meening bleken, dezen roman met een superieur en medelijdend glimlachje als
ouderwetsch en min of meer sentimenteel te mogen verwerpen. Doch hoezeer onjuist
zou dat zijn! De geschiedenis van Harry's jonge leven had niet heel veel vroeger dan
thans met zóóveel menschelijk begrip, zooveel indringend gevoel en zooveel
bescheiden intelligentie (en intelligente bescheidenheid) geschreven kunnen worden.
Als onze jonge schrijvers - gelijk te verwachten valt, ware het alléén door de wetten
der reactie! - binnen eenige jaren eens wat minder naar het exotische en het vreemde
avontuur zullen streven, maar weer liefdevol en aandachtig gaan rondzien in de
wereld die hen omringt, zal ons blijken, dat veel van wat op het oogenblik ouderwetsch
lijkt, weer gloednieuw leven verkrijgt en ultramodern wordt. Onder de jonge
Vlamingen gaf Lode Zielens het voorbeeld van zulke moderniteit, hier in het Noorden
hebben gelukkig enkele krachtige talenten hun kijk op de avonturen der hen
omgevende menschheid levend gehouden; Van Cauwelaert is één der al wat oudere
Vlamingen, die zich bij
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Zielens' kunst aansluiten, zij het dan in zijn eigen vormen, die de vormen van zijn
eigen periode en cultuursoort zijn, minder dramatisch, minder drastisch, minder
pathetisch-romantisch ook dan die van Zielens. Van Cauwelaert's aard bracht mee,
dat hij van realistische reproductie der volkstaal, der ruwe, maar pittige uitingswijs,
in zwang bij de onderste maatschappij-lagen, weinig of geen gebruik maakt - dit
boek is bijna geheel in het zuiverste Zuid-Nederlandsch geschreven, óók de dialoog.
Het is dus: in een zekeren stijl gezet. Maar veel gereeder dan dien stijl, die houding,
merkt de lezer de gevoeligheid des schrijvers op, zijn innig medeleven met zijn
personen, zijn ‘staan tússchen hen, niet boven hen’ - om een zijner eigen uitdrukkingen
te gebruiken.
Hij bezigt deze woorden waar hij spreekt - op een der laatste bladzijden - van
Harry's vader, den stroeven boer (van ouden boerenhuize), die zich altijd wél, en
hoezeer tot zijn eigen oneer en ongeluk, bóven zijn kinderen gesteld had, niet tusschen
hen in. Deze als bijfiguur behandelde vader lijkt mij in Van Cauwelaerts roman één
der best geslaagde. Niet ál de anderen leefden zoo sterk voor mij, maar de meesten
toch wel, en het zijn er vele die wij aan ons voorbij zien trekken bij de lectuur der
315 pagina's. Vooral: hoevele met groote toewijding en delicatesse weergegeven
scènetjes zagen wij, tot in de laatste bladzijden, waar een onbekend oud mannetje
den uit het gevang ontslagen Harry, die op het punt stond zich te verdrinken, door
zijn eenvoudige menschelijkheid, ontroerende hulpeloosheid en dankbaarheid, het
leven redt. Het mooie boek is vol van zulke fijne vondsten.
H.R.

Johan van der Woude, De Faun, Utrecht, W. de Haan, zonder jaartal.
J o h a n v a n d e r Wo u d e heeft m.i. zijn waren schrijvers-emplooi nog niet
gevonden, hij zóekt nog. Maar zijn zoeken is interessant en brengt hem op, voor ons
Hollanders althans, nieuwe en ongebaande wegen. Dit dichterlijk en symbolenrijk
verhaal, gekleed in de vormen der realiteit, maar levend door vaag en bijna duister
natuurbegrip - méér dan door iets anders - heeft als uiting van zijn schrijver m.i. nog
niets definitiefs, zelfs niets representatiefs, het is, als ik wel zie, slechts een tasten in
zekere richting, en onder al te sterken invloed van het besturende intellekt geschreven.
De mensch-karakters erin zijn tamelijk conventioneel, missen het krachtig
persoonlijke, de taal is goed, maar nergens treffend; en een zekere vluchtigheid komt
aan den dag, waar nú eens de verbuigings n's ijverig (en voor mijn gevoel volkomen
terecht) zijn toegepast, dan weer geheel-en-al verwaarloosd.
Na eenige novellen uit het hedendaagsche hollandsche leven, na S t r a a t
M a g e l l a n e s en dezen suggestieven, maar toch eigenlijk wat gewilddichterlijken
F a u n - wat verder, Johan van der Woude? Zal uw historische belangstelling het
winnen, zult ge óók gaan zwerven misschien - wij vinden alles goed, als 't maar
volkomen é c h t is en sterk en doordrenkt van de innigste beleving.
H.R.
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Henriette van Eyk en Edouard de Nève, Aan de loopende band,
Amsterdam, Em. Querido, 1934.
Deze serie verhalen zijn grootendeels geschreven door Ed. de Nève, de laatste,
kleinste reeks is van de hand van Henriette van Eyk. Voor de karakteriseering van
de eerste reeks is het niet moeilijk een term te vinden, die, overigens, niet al te zeer
uitblinkt door oorspronkelijkheid: het is werk dat sterk aan de moderne film doet
denken. Het flitst, scène na scène, aan ons voorbij, het heeft dat bewegelijke, tragische,
geladene, dat aan vele moderne films eigen is. Ik moest langer nadenken over datgene
waaraan de laatste serie mij denken deed - het herinnerde mij aan iets dat óók met
de film in verband staat - en ineens was ik er: de screen-song. Het is een litteraire
teekenfilm. Stukje na stukje dat zich naar elkaar toe tot leven beweegt, het fantastische
direct náást het reëele, dat daardoor comisch werkt. Waren wij niet reeds eenigszins
door de screen-song geschoold, wij zouden dit werk niet kunnen begrijpen, wij zouden
er vóór staan als tegenover een verwildering. Want het is slechts dán mogelijk er iets
van te begrijpen, er iets in te waardeeren, als men, in een bioscoop zittend, zich op
een donkeren avond bewust heeft gemaakt, hoezeer de geest van den modernen tijd
het groteske zoekt om getroost te worden, hoe zij ongedurig, gehaast, nostalgiek, wil
vluchten in telkens een andere sfeer, van het banale naar het verhevene, van het
grootsche naar het platte. Het is of het zulk een moderne geest duizelt in het grandiose,
of het snel tot terugkeer is gedoemd, om dan weer in het triviale toch geenszins te
vinden wat het zoekt. Zulk een geest denkt: ‘men kan alles verbinden, we behoeven
niet zoo angstvallig op een afgebakend terreintje te blijven.’ Zeker, dat behoeven we
ook niet. Maar er is nog zooiets als harmonie der sferen! Of is dit ook al uit den tijd?
Wel kan de humor soms een band leggen door met onbevangenheid de eene sfeer
met de andere kwasi-ernstig te verbinden en Henriette van Eyk munt uit in deze
kunststukjes. Zij heeft iets virtuoos' en daarbij een cynische menschenkennis, die
somtijds ijzen doet. Daarbij zijn haar beeldenreeksen soms zoo geweldigdwaas dat
zij daarom, en door het grootsche gebaar waarmee zij ze te voorschijn brengt, iets
overdonderends hebben. Maar mooi of aantrekkelijk kan men ze niet vinden. Het is
dansen op het slappe koord, telkens verwacht men een val. Bij dit soort kunst vraagt
men zich onwillekeurig af: hoe moet dit verder gaan? Naar welke horizont - wat is
de bedoeling? Of hebben we hier in hoofdzaak met een soort ontlading te doen, een
ontlading van een door het leven overprikkeld brein, dat talent genoeg bezit om een
vorm te vinden voor haar knellingen? Ed. de Nève is, naast haar, bijna tam - niet
door zijn onderwerpen, maar door zijn vorm. Hun stijl is zoo verschillend dat het
boekje in twee heterogene deelen uiteen valt. Wat hen beiden bindt is een gepijnigde,
bijna ziek geworden menschelijkheid en een opstandigheid tegen het bestaande.
JO DE WIT
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Jan H. Eekhout, De Boer zonder God, Zeeuwsch-Vlaamsche roman,
Amsterdam, U.M. Holland, zonder jaartal.
Er verschijnen nog steeds vrij veel Brabantsche, Zeeuwsche of Vlaamsche
boeren-romans, maar het is opmerkelijk hoezeer hun rhythme verschilt van die uit
Streuvels' tijd. Zij hebben het fel-kloppende, forsch-heldere van Streuvels niet meer;
zij zijn gespeend ook van de levensverrukking die soms een Timmermans eigen was;
zij zijn zwaarder, weemoediger, bedrukter. Deze boerenromans spreken ons van een
innerlijken strijd, een strijd der geslachten; zij toonen ons den ouderen boer tegenover
zijn zoons en opvolgers, den ouden boer tegenover de stad, tegenover de techniek,
en soms tegenover God. De boer is zich zelf niet meer! Sinds Streuvels den boer nog
gaf als een Breugelschen boer, stoer, aardsch, zich onderwerpend aan wetten van
aarde en hemel, is er een boer opgestaan die zich ontworteld weet aan de aarde, welke
toch zijn eenig bestaansrecht is! De stad grijnst hem van verre aan, het geloof zijner
vaderen taant, de techniek lokt en hoont hem, hij geraakt in conflikt door zijn strijd
om het oude te willen bewaren, en voelend, voorvoelend zijn verlies. Hij komt in
opstand tegen zijn eigen afvalligheid en die zijner kinderen; hij tracht het oude tegen
het nieuwe te verdedigen.
Al deze conflicten vinden een weerspiegeling in den gewestelijken roman. De
boer is niet meer een machtig dienaar Gods, hij is een gemartelde, die het hoe en het
waarom der dingen niet meer kent, die zich op d'eigen veste voelt wankelen en wien
nog alleen een ingeschapen liefde met den grond staande houdt. Deze ‘boer zonder
God’ uit den roman van Eekhout is een groote boer uit Zeeuwsch-Vlaanderen, die
door de lectuur van Büchner en Multatuli zijn geloof verloor; hij is een heiden die
alleen aan de wetten der natuur en aan zich zelf, niet aan die van een Almacht gelooft.
Wel houdt hij star vast aan de oude boersche begrippen van eenvoud, plicht,
werkzaamheid. Ook deze begrippen schijnt zijn eenige zoon niet te kennen en hier
ligt de geboorte van haat: hij verafschuwt zijn eigen zoon. Dat hij diepin zich zelf
haat, beseft hij niet. Eerst nadat de zoon voor langen tijd de hoeve verlaten heeft en
de oude boer een wonderlijke liefde in zijn eigen hart ontdekt voor het onecht kind
van dien zoon, eerst dan begint hij zich zelf tegemoet te reizen en zijn zoon te kennen.
De boer aan het slot buigt zijn hoofd voor God. Ten slotte erkent zijn hart een macht
boven hèm, den Eenmansboer. Niet door het bewuste denken bevrijdt hij zich, maar
door de machten der liefde die hem aan zijn kleinkind binden - de mysterieuse kracht
van liefde die hem tenslotte de oogen opent. Zoo werd dit boek een loflied op de
liefde. Het is hier en daar wat al te geladen van stijl en toch weer wat kleurloos - wat
al te dynamisch en daarnaast wat te dweeperig, maar alles bij elkaar boeit het een
dieperen aandacht en klinkt er iets uit op, dat op bevrijding duidt. Het is misschien
de schuld van zijn tijd, niet die van den
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schrijver, dat hij den indruk wekt, tot het geloof aan een opstanding, maar zeer
moeizaam, ja soms bijna geforceerd, te geraken. Maar hij geraakt er!
Merkwaardig is het dat dit werk in een dialect is geschreven, dat zeer veel
overeenkomst heeft met dat van Streuvels. Toch zegt de schrijver in een voorwoord,
dat het dialect in den uitersten Westhoek van Zeeuwsch-Vlaanderen voorkomt.
JO DE WIT

P. Verhoog, Schipper Willaert. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1933.
Verhoog, de zeeman-schrijver, geeft met dezen roman uit het zeevaardersleven van
de zeventiende eeuw blijk in het zenith van zijn kunnen te staan. Welk een magistrale
visie, wat een krachtige taal-plastiek! Hoe snel en gelukkig heeft deze auteur zich
ontwikkeld! Het schetsmatig-impressionistische, dat in den aanvang zijn werk
beheerschte, is uit dezen roman geheel verdwenen; trouwens reeds in ‘Van Havens
en Zeeën’ was een groote verandering ten goede in dit opzicht merkbaar. Ook daar
was reeds het schilderachtige om zich zelfs wil tot bescheiden proporties
teruggebracht. Hoewel ‘Schipper Willaert’ niet zoo gemakkelijk aanspreekt als ‘Het
Fregatschip Johanna Maria’ van Arthur van Schendel, hopen wij toch, dat het boek
van Verhoog in populariteit op den duur het laatstgenoemde evenaren zal. Het verdient
dat ten volle, want het tintelt van leven, van kleurengloed. Er is niets fabriekmatigs
in zijn structuur: het is ‘gevonden’, zooals alle goede boeken op een gelukkig
oogenblik gevonden worden, nagenoeg buiten den wil van den schrijver om.
Dit beduidt niet, dat er aan den roman zelf geen vele uren van ingespannen arbeid
zouden zijn besteed. Wie eenigermate met deze dingen op de hoogte is, weet wel
beter. Maar de grond-idée van het boek is niet moeizaam uitgedacht; zij was er, eer
de schrijver het zich recht bewust was. Zij berust dan ook op geen enkele
psychologische analyse, haar oorsprong is een synthetisch gevoel, dat men misschien
het best omschrijven kan met ‘volksgeest’ of iets van dien aard; een term, die - wij
geven het gaarne toe - tamelijk romantisch klinkt, maar die toch niet onduidelijk
uitdrukt wat wij meenen, n.l. dit, dat in dezen roman van Verhoog de geest van ons
volk terugziet op zijn verleden. Gecomprimeerd is in dit boek tezamengevat het
essentieele van den Gouden Tijd. En als een spiegel wordt het leven dezer ruige
zeebonken ons voorgehouden: hier wij met onze plusfours en camels, gemakkelijk
achterovergeleund voortglijdend over de glimmende asphaltwegen; ginds Henrick
van Gurcum, stervend het Onze Vader biddend, terwijl de flapperende zeilen tegen
het want slaan en een talieblok een roffel bonkt tegen de verschansing. Tusschen
beide liggen drie eeuwen; en toch hetzelfde bloed? Hoe zou anders deze geest nu
nog hebben kunnen spreken, gelijk hij doet in ‘Schipper Willaert’ van den
zeeman-schrijver, P. Verhoog!
ROEL HOUWINK
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Ben van Eysselsteyn, De vliegende Feeks. Amsterdam, A.J.G. Strengholt,
1933.
‘Een blijmoedig spel’ heeft de auteur zijn werk genoemd en daar had hij gelijk aan.
Want het i s blijmoedig en men vraagt zich al lezende met verbazing af, waarom dit
stuk geen honderd opvoeringen heeft gehaald. Het is geknipt voor dezen tijd: luchtig
en toch niet oppervlakkig, en van tempo traag noch te gejaagd. Of is het tooneel zelf
inderdaad verouderd en had dit manuscript, wanneer het tot een hoorspel zou zijn
omgewerkt, het succes gehad, dat het verdient? In elk geval raden wij Van Eysselsteyn
aan eens met deze mogelijkheid te rekenen. Zijn werk verdient een ruimer
belangstelling dan het tot nog toe over het algemeen ten deel gevallen is.
ROEL HOUWINK

Dr. Herbert Lewandowski en P.J. van Dranen, Beschavings- en
Zedengeschiedenis van Nederland. Amsterdam, N.V. Enum, 1933.
Het tiende hoofdstuk van dit lijvig boek is gewijd aan ‘Erotiek en Realisme in de
Hollandsche Literatuur’. Het wil ons voorkomen, dat dit onderwerp wel een wat
diepgaander behandeling had mogen ontvangen dan het hier ten deel gevallen is.
Niet alleen is het résumé, dat de schrijvers van de vaderlandsche erotische en
realistische litteratuur geven verre van volledig, maar de begrippen realisme en erotiek
hadden in verband met de letterkunde wel een wat nauwkeuriger omschrijving
verdiend. Het een hangt trouwens met het ander tezamen. Want hoe kan men met
vrucht naar volledigheid trachten, wanneer men niet van te voren heeft uitgemaakt
b i n n e n w e l k e g r e n z e n men wil pogen naar volledigheid te streven! Eerst
wanneer men vastgesteld heeft welke omvang de begrippen ‘erotiek’ en ‘realisme’
hebben in verband met de letterkunde in het algemeen en met onze nationale
letterkunde in het bijzonder, kan er sprake zijn van een overzicht, dat redelijkerwijs
op volledigheid aanspraak zal kunnen maken.
Dit neemt niet weg, dat het boek tal van interessante gegevens bevat en geschreven
is op een rustigen, objektieven toon, die vertrouwen wekt. Wij achten ons niet
competent over de innerlijke waarde van de overige hoofdstukken te oordeelen.
Mocht het een tweeden druk beleven, dan hopen wij echter, dat de schrijvers het
tiende hoofdstuk aan een grondige revizie zullen onderwerpen, waarbij vooral aan
het verband tusschen ‘erotiek’ (realisme) en ‘litteratuur’ o p p r i n c i p i e e l e w i j z e
de aandacht geschonken wordt. Het résumé kan dan waarschijnlijk vervallen en door
een beperkte, maar illustratieve reeks voorbeelden worden vervangen. Wij meenen,
dat hierdoor het werk ten zeerste aan waarde winnen zou.
ROEL HOUWINK
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Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 17. Gemeenschaps- en
vereenigingsgebouwen. No. 18. Gebouwen voor amusement en
ontspanning. W.L. en J. Brusse N.V., Rotterdam 1934.
Schier gelijktijdig met het heengaan van Berlage verscheen deel 17, dat wij met
eerbied opslaan, omdat de eerste 7 foto-pagina's zijn gewijd aan twee belangrijke
werken van den grooten voorganger: zijn Beurs te Amsterdam en zijn gebouw van
den A.N.D.B. aldaar. Verder treffen afbeeldingen van een gebouw voor vergaderingen
der Theosophische Vereeniging in Amsterdam door Brinkman en Van der Vlugt, dat
er bouwkundig heel wat zuiverder en minder pretentieus uitziet dan de
anthroposofische stichting Dr. Rudolf Steiner-kliniek in den Haag, gebouwd door
Buys en Lürsen. Van de verdere afbeeldingen zij genoemd het sanatorium Zonnestraal
te Hilversum van Bijvoet en Duiker, het sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven van
Koldewey en Van Moorsel, Kramers gebouw voor den Bond van minder
marinepersoneel in Den Helder en Staals veilinggebouw te Aalsmeer. Deel 18
behandeld een dankbaar onderwerp. Hotels, zwembaden, restaurants,
watersportgebouwen, bioscopen.... Het is teekenend, dat de schouwburgen ontbreken;
er is geen gebouw voor ernstiger ontspanning te vinden, dat in dit deeltje zou kunnen
worden weergegeven. Wij vinden hier o.m. het mooie, levendige gebouw, dat M. de
Klerk maakte voor de roeivereeniging ‘De Hoop’ te Amsterdam, Kromhout's
‘American’ op het Leidsche Plein, de gedurfde en geslaagde bioscoop
Rembrandt-theater op de Oudegracht te Utrecht, werk van H. van Vreeswijk en
natuurlijk het Amsterdamsche stadion van Jan Wils. Dan is er een zeer modern
hotel-restaurant te Sittard van den Limburgschen architect Jos. Wielders, het zeer
zakelijke paviljoen van ‘De Witte’, dat J. Limburg in Scheveningen bouwde, een
aardig gebouw van een roeivereeniging te Aalsmeer door D. Greiner, gebouwen van
gemeentewerken van Utrecht, Amsterdam, Sittard, enz. Als gewoonlijk zijn
plattegronden bijgevoegd en zijn de foto's voortreffelijk.
J.S.

Cornelis Veth. Revolutionnaire beeldende kunst. (Kleine
Cultuurbibliotheek. N.V. De Arbeiderspers. Amsterdam. 1934).
De schrijver van dit boekje was zich bewust van de moeilijkheid, dat er veel verschil
van meening kan zijn over de vraag wat onder bepaalde omstandigheden als
revolutionnaire kunst moet worden aangemerkt. Hij zal er zich dan ook niet over
verwonderen, indien lezers van dit boekje de door hem gestelde grenzen hetzij te
eng, hetzij te ruim zullen vinden. Intusschen neemt dit niet weg, dat Corn. Veth als
weinigen hier te lande thuis is in de kunst van de politieke prent, de politieke
caricatuur en satyre en aangezien het revolutionnaire temperament zich zelden in de
schilder- en beeldhouwkunst, maar meestal in de tot sneller resultaat leidende grafische
kunsten heeft geuit, was Veth wel de man om een opdracht te ontvangen
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tot het schrijven van een boekje over revolutionnaire kunst. Of we nu aan een inleiding
- want het formaat van deze uitgave laat niet toe, er meer van te maken - over dit
onderwerp heel veel hebben, is een tweede vraag. De chaotische en fragmentarische
behandeling van het onderwerp geeft alleszins recht op een ontkennende
beantwoording en als men het boekje uit heeft, is men niet veel wijzer, hoeveel
aardige dingen en treffende opmerkingen er ook in te vinden zijn. Men dient dit
echter minder aan den schrijver te wijten dan aan het feit, dat het begrip
‘revolutionnaire kunst’ te weinig vaststaat en dat het niet mogelijk is in zulk klein
bestek dit onderwerp voldoende te behandelen.
De illustraties zijn met groote kennis en zorg gekozen.
J.S.

In memoriam Isaac Israels
Na Berlage, een reus in de bouwkunst, Isaäc Israëls, een reus in de schilderkunst,
die ons werd ontnomen. Was Berlage over zijn hoogtepunt heen, Isaäc Israëls
verbaasde nog altijd door zijn ongeëvenaarde kunnen.
Een dag vóór zijn dood stonden wij in diepe bewondering in de zalen van Buffa
te Amsterdam voor zijn laatste portret: dat van K.J.L. Alberdingk Thijm, waarin
Israëls' nerveuse hand tot een serene rust scheen te zijn gekomen. Wel was er de
snelle notitie van de kleurglansen, de watervlugge virtuositeit van behandeling, maar
het bruyante scheen te zijn gedempt; de kleur was ook stil gehouden en kennelijk
was Israëls geboeid geweest door het innerlijk leven. Het was Van Deyssel, dien hij
schilderde, een met wien hij zelf in de branding van '80 had gestaan. En als men, dit
portret ziende, zich genoeg heeft vergast aan al het picturale schoon, dat Israëls ook
hierin weer overvloedig wist te geven, zal daarna toch ook zeker de erkenning komen,
dat door de uiterlijke voorstelling de geest van den kunstenaar, die Van Deyssel is,
heenbreekt.
Zoo kort bij de Kalverstraat, Amsterdam's hart, dat zóó dicht aan Israëls hart lag,
in de stille achterzaal van Buffa, waar zooveel van zijn voetstappen liggen, werden
wij stil voor dit prachtig portret, dat zijn laatste zou zijn....*)
Wat is Isaäc Israëls voor ons geweest? Het is moeilijk te zeggen; hij heeft zijn tijd
zoo gestadig vervuld van zijn aanwezigheid, dat wij moeilijk afstand tot hem kunnen
nemen. Maar dit zij gezegd allereerst, dat hij als colorist in den meest technischen
zin een der grootsten is geweest. In dat opzicht was zijn aanleg geniaal. Hoe hij de
kleur doorgrondde en identificeerde en met de kleur licht en beweging kon uitdrukken,
dat alles was fenomenaal. Moeilijkheden schenen voor hem niet te bestaan.
Bewegende figuren in het licht, in tegenlicht, in een zonne-schittering, waarin een
ander de kleur zou verliezen, Israëls greep hier dadelijk het in kleur essentieele.

*) Of zijn voorlaatste. Naar het schijnt, volgde hierna nog een portret van een bloedverwante
des schilders.
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Maar ook de lijn vond in hem zijn meester. Zijn zwart-krijt- en pastelkrabbels getuigen
van zijn ongeloofelijk waarnemingsvermogen, zijn kracht om een figuur, een massa,
een beweging in enkele lijnen dwingend vast te leggen. Hoe geniaal zijn aanleg was,
getuigen zijn vroegste werken. Zeventien jaar oud schildert hij met de vastheid van
hand van een meester de bekende ‘Trompetles’ en het, aan de fijnheid van een Fantin
Latour herinnerend portret van mevrouw Enthoven. Werken, waarin hij bovendien
geheel onafhankelijk zich toonde van zijn vader.
In de ruim 50 jaren, waarin hij heeft gewerkt - hij werd in 1865 geboren - is Israëls
te midden van hevige stroomingen in de schilderkunst altijd dezelfde en zichzelf
gebleven. In zijn werk is een continuïteit, die altijd levend bleef. Niets werd bij hem
recept; elke hem boeiende opgaaf was nieuwe bezieling.
Men noemde hem den schilder van de moment-opname. Stellig was zijn aard
impressionistisch. Maar er zijn momenten, die een kern, een synthese van het leven
zijn. Zulke heeft Israëls ons vaak gegeven. Of komende geslachten hem niet alleen
als een groot schilder, maar ook als een belangrijk kunstenaar zullen eeren, moet
men aan den Tijd overlaten. Voor ons was Israëls de fenomenaal-begaafde schilder
van een zeer tastbare en zeer zichtbare werkelijkheid.
J. SLAGTER

Nederlandsche teekeningen (15de, 16de & 17de eeuw) uit de collectie
F. Koenigs in het Museum Boymans te Rotterdam
Bij het verschijnen van dit nummer behoort deze mooie en ook in kunsthistorisch
opzicht belangrijke expositie reeds tot het verleden, al mag men er zich tegelijkertijd
over verheugen, dat de collectie van den heer en mevrouw Koenigs zich in Holland,
namelijk te Haarlem, bevindt. Dat men uit haar rijke verscheidenheid herhaaldelijk
putten kan en putten mag - in dit verband behoeft men zich slechts in herinnering te
brengen, wat b.v. de Italiaansche tentoonstelling dezen zomer te Amsterdam aan
teekeningen uit dit kostelijke particuliere bezit vertoonde - bewijst wel haar
veelzijdigheid, waarvoor de verzamelaar zich moeiten noch kosten schijnt gespaard
te hebben.
Ondanks het feit, dat over deze tentoonstelling in Boymans reeds betrekkelijk veel
geschreven is, terwijl verschillende teekeningen door vroegere exposities tevens
algemeener bekendheid hebben verworven, leek het ons van belang er nochtans hier
ter plaatse eenige korte notities, welke voor latere onderzoekers hun belang kunnen
behouden, over te verschaffen.
Als geheel, daarenboven door het aanvullend bezit van het museum nog vollediger
geworden, hebben wij hier te doen gehad met een overzicht, dat in zijn geserreerdheid
erin uitmuntte zonder verwarrende veelheid te laten
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zien, hoe de kunst van de teekening, die meest directe der beeldende kunsten, zich
in het Noorden allengs ontwikkeld heeft tot het Hollandsche hoogtepunt bij
uitnemendheid: Rembrandt, van wien ongeveer veertig werken aanwezig waren.
Van de oudste teekeningen zij allereerst de strakke gedragenheid van de Sint
Lucas-figuur door Hugo van der Goes genoemd en een zilverstift van Rogier van
der Weyden, een Madonna met Kind, waarbij in de plooienval der kleeding op beide
teekeningen de stijl van den tijd zoo duidelijk tot zijn recht is gekomen. Daarnaast
volgde het levend spel der lijnen en de realistisch-gebarende omstanders op de
Hollandsche teekening van ± 1480 (nummer 21 van den beschrijvenden catalogus),
voorstellend de Opwekking van Lazarus; een blad, waarop de architectonische ruimte
reeds zeldzaam goed is uitgedrukt. Hier heeft de pen-techniek zich tot contouren
beperkt en ook de afmeting bezit een eigen karakter, vooral als men een vergelijking
trekt met een andere teekening van ± 1480, uit de Leidsche school, waarop Isaac en
Rebecca voorkomen en die een ontwerp is voor gebrandschilderd glas (nummer 22).
Bij Jeroen Bosch op de Kruisdraging (nummer 3), in pen en potlood, breekt het
realisme nog krachtiger en vrijer door in de gelaatsexpressies - bij Brueghel, den
lateren meester, die op meer gezonden grondslag de lessen van Bosch zou weten ter
harte te nemen, is de mensch volledig waargenomen en in zijn dagelijksch leven als
het ware betrapt, waarvan de schetsen met bedelaars getuigenis afleggen. Vóór wij
ons echter tot Brueghel bepalen, zij nog gewezen op een penteekening, welke van
Bosch aanwezig was: een boomstam met uilen en een rag-fijn landschap - zooals wij
later bij Rembrandt aantreffen - in het verschiet.
Wat verder Pieter Brueghel aangaat, de geniale 16de eeuwer zou buiten de
tendenzen van zijn tijd zijn gebleven, zoo hij, naast zijn realistische notities, niet
daarenboven deel had genomen aan het humanistisch streven om in series prenten
zedekundige zinnebeelden vast te leggen. Zoo teekende hij voor den uitgever Jeroen
Cock te Antwerpen velerlei ‘in het sotte en in het vroede’, wat de plaatsnijders zouden
kunnen gebruiken. Een paar van deze kunstige, van een ingewikkelde symboliek
overloopende composities, als de Fortitudo en de Caritas - naast de Temperantia, in
het bezit van het museum - gaven een merkwaardig inzicht in de geestesgesteldheid,
welke hieraan ten grondslag heeft gelegen. Over de verwerkte symbolen, inderdaad
niet zoo gemakkelijk af te lezen, bestaan verschillende meeningen. Zeer ingenieus
en instructief heeft hierover de heer Borms nader geschreven in de N.R.C. van 30
Aug. en 14 Sept. '34, aangevend hoe de middeleeuwen bij de vormgeving op deze
prenten zich nog hier en daar deden gelden.
Hoe dit zij, de rake kijk heeft den meester ook hier geen oogenblik in den steek
gelaten; allerlei details leveren daarvan een zeker bewijs. Bij de For-
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PIETER BRUEGHEL FORTITUDO (ALLEGORIE). PENTEEKENING (COLL. KOENIGS)

PIETER SAENREDAM: ST. JANSKERK, UTRECHT. GEZICHT IN DE ST. ANTONIUS-KAPEL. PEN- EN
POTLOODTEEKENING OP BLAUW PAPIER (COLL. KOENIGS)
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titudo wijzen wij in het bizonder op de fantastische vesting in den achtergrond en de
in dichte gelederen woest-galoppeerende ruiters en bij de Caritas op het prachtige
linkerstuk met het kleeden der armen.
In verband met een teekening van Jan Gossaert van Mabuse, interessant als
compositie in een cirkel, kwam genoemde heer Borms, die scherpzinnig het onderwerp
van een gegeven (dat de kunsthistorici geneigd zijn in de eerste plaats op aesthetische
waarden te toetsen) weet waar te nemen en te ontleden, tot de conclusie, dat er hier
sprake is van een Jobstijding.
De ontwikkeling van de teekenkunst in de 16de eeuw, met haar steeds duidelijker
wordende renaissancistische interpretaties, liet zich verder onderkennen aan bladen
van Lucas van Leyden, Jan van Scorel en anderen, waarbij dan de figuren zich meer
en meer gaan onderscheiden door pathetische gebaren en de compositie door
luisterrijker architectonische toevoegingen. Daarnaast kon men inzicht verkrijgen in
de ontwikkeling van het landschap, dat - toen men de natuur telkens veelzijdiger
begon te ontdekken - tot vele nieuwe mogelijkheden aanleiding zou geven.
Als een voorlooper van de wijde, zich uitdeinende verschieten, welke Rembrandt,
Philips de Koninck en Hercules Seghers zouden suggereeren, is een mooie
pen-teekening van Hendrik Goltzius (nummer 49) te zien. Enkele Vlamingen, zooals
Bril en Gillis van Coninxloo, waren mede in het verband opgenomen. Door de
Antwerpsche school meestal kunstig gecomponeerd, bij Cabel en Avercamp
gestoffeerd met geestige figuurtjes, komt allengs de stemming en de grootschheid
zoowel als de intieme verlatenheid van een landschap op den voorgrond. Steeds
nederiger tegenover de natuur en schier onderdanig hebben de kunstenaars van
Holland op hun teekeningen al deze nuances en verschillen aangegeven.
Een reeks teekeningen uit de 17de eeuw, welke zeker geen nadere bespreking of
omschrijving meer behoeven, omvatte landschappen van Pieter Molijn, Van Goyen,
Ruysdael en Cuyp, figuren van Pieter de Hooch, de Bray, Bol, Maes en Flinck en
daarbij dierstudies, o.m. een prachtig Liggend Varken, op naam van Potter, door
anderen aan C. Saftleven toegeschreven.
Dit gedeelte van de verzameling toonde onomwonden de beste eigenschappen van
onze 17de eeuwsche kunstenaars, wanneer zij zich tot teekenen zetten: namelijk die
van penetrante waarneming en waarheidszin, gebaseerd op een zuiver levensgevoel,
waaraan fantastische zwier of exuberantie, op uitzonderingen na, vreemd moesten
blijven. Een tot strengheid geworden Hollandsche strakheid op haar best en nochtans
doortrokken van licht leven in het ijle lijnenspel en niet in één detail verdord, werd
men gewaar op het schoone blad Interieur van de Sint Janskerk te Utrecht, van Pieter
Saenredam. En wat ‘zwier’ betreft, steeds duidelijker kan men - via Boymans - kennis
opdoen omtrent den curieuzen, vroegen 17den eeuwer, den Rotterdammer Willem
Buytewech, als teekenaar van een onovertroffen geestige en losse allu-
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re, van wien de collectie Koenigs een Cavalier met hoogen hoed en degen rijk is.
Een der groote zalen was geheel gewijd aan een schitterende reeks teekeningen
van Rembrandt. Wat zouden wij de onuitputtelijke veelzijdigheid van den meester,
die met zijn vrijen geest toch nooit een vrijbuitersgeest, afzijdig van de cultuur van
zijn tijd, geweest is, nog nader behoeven te omschrijven?
In de verzameling van de familie Koenigs, waarbij zich de teekeningen in het bezit
van het museum aansloten, vond men Rembrandt op verschillende tijdstippen;
Rembrandt den fantast; den kenner van bijbelsche verhalen; den liefhebber van het
dier in zijn natuurlijke houding. En wie wel eens een kleine aanmerking heeft gehad
op den geketenden leeuw, die er een beetje vreemd-heraldisch uitziet op De Eendracht
van het Land, alsof de schilder er het ware wellicht niet van wist, die behoeft slechts
te zien naar de vrije teekeningen naar leeuwen, op het leven betrapt, zooals op de
teekening van ± 1645 (nummer 91 van den catalogus).
Men zag den portrettist en den penetranten bespieder van het Hollandsche
landschap. Meermalen is slechts een oud bedrukt stuk papier haastig genomen om
een vibreerende notitie op vast te leggen.
Waar Rembrandt de lijnteekening even luchtig waschte met sepia, blijven de
indrukken vooral op zeldzame wijze in het geheugen gegrift en als erop geblazen
leken de twee kleine, spinneweb-achtige landschappen, nummer 86 en 95.
Wij vonden Rembrandt met open oog voor de schoonheid van een Perzisch
miniatuur; Rembrandt, die zijn hart uitstortte in een of ander verhaal, omdat het leven
hem te bar werd en Rembrandt, die in zijn atelier een naaktmodel zonder veel
uiterlijk-bekoorlijks, op een tabouret gezeten, nateekende en met krijt later opwerkte
of wel met een paar forsche trekken een vrouwtje in de omlijsting van een geopend
venster plaatste.
Zoo leek hier het leven den dood overwonnen te hebben en het bezien van deze
‘levende’ kunst is velen een genot geweest.
J. ZWARTENDIJK

Een Rembrandt bij Kleykamp, Den Haag
Gedurende de Augustusmaand vond men in het Witte Huis te Den Haag een groot
aantal oude schilderijen van doorgaans heel goede hoedanigheden, hoofdzakelijk uit
de verzameling der firma D. Katz te Dieren. Best vertegenwoordigd waren hier o.a.
de schilders Jan Steen, Jacob van Ruisdael, Jan van der Heyden, Rubens en Murillo,
om enkelen der voornaamsten te noemen. Maar ronddwalend tusschen dit moois
werd men telkens onweerstaanbaar getrokken tot een werk, dat eenigszins uit den
toon viel, in dien zin dat het niet allereerst een schilderij geleek, maar eer de kracht
en diepte bezat van een directe levensopenbaring. Dit volstrekt on-aesthe-
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tisch en toch wonderschoon doek was Rembrandt's portret naar den dertienjarigen
Titus; een bleek, peinzend kereltje met donkere droomoogen, achter den grooten
lessenaar over zijn huiswerk gedoken, het broos en gul geschilderd, goud omlokt
hoofd afwezig steunend op den duim. Waarin lag het zoo aparte van dit werk, waarom
leek het zoo anders dan al het andere?
Het is gebruikelijk, in dit verband dadelijk te wijzen op Rembrandt's
‘menschelijkheid’; en ook dit werk, dat vroeger in het bezit was van den Earl of
Crawford en dat mij op de onvergetelijke Rembrandt-tentoonstelling te Amsterdam
tot de belangrijkste portretten leek te behooren, getuigt als alles wat Rembrandt
schilderde, van een sterke, warme genegenheid en een opmerkelijk omvattend
psychologisch inzicht. Maar tenslotte geldt dat zelfde voor Steen en voor anderen,
die toch bij al hun levendige fijnheid en onmiskenbare verdienste geheel tot de wereld
der normale verhoudingen schijnen te behooren. Dichter bij de waarheid komen wij,
meen ik, als wij acht slaan op het tragische in Rembrandt's kunst. Hierin immers
stond hij onder zijn land- en tijdgenooten vrijwel alleen - het eerst denken wij in dit
verband aan den landschappelijk ingestelden Seghers, ten deele ook aan Aert van
der Neer - en het is de vraag, of ergens ter wereld een schilder ooit de beklemming
en de majesteit van het tragische heeft gebeeld op een met Rembrandt vergelijkbare
wijze.
Wat verstaan wij eigenlijk onder tragiek? Dr. Bierens de Haan heeft in een niet
lang geleden verschenen werk erop gewezen, dat het tragische niet is het ongelukkige
in den gebruikelijken zin, maar enkel is dit ongelukkige, wanneer het als zinrijk
symbool van een onafwendbare macht verschijnt in de ‘hoogere’ werkelijkheid van
het leven. Tragiek veronderstelt het begrip van een ‘vervallen grootheid’, van de
vervallen grootheid echter, die zich voluit eigen grootheid bewust blijft. Wat wij
tragisch noemen is in essentie het tot ondergang gedoemd zijn van de verheven Idee
of het verheven Beginsel in een stoffelijke wereld van harde vormen en onedele
feiten, dit als een gevolg van het te roekeloos zich blootstellen van de idee aan die
wereld. Maar het is daarmee niet uit: in het volledig tragische houdt het sterven de
belofte in eener wederopstanding, de loutering der fier gedragen smart leidt tot
bevrijding.
Bij den geloofskrachtigen Rembrandt valt de nadruk zeer sterk op dit laatste
moment van heilsherstel; ja het overheerscht in het werk zijner laatste periode in die
mate, dat wij ternauwernood gerechtvaardigd zijn het woord tragisch te gebruiken.
En toch is er iets van eindeloozen weemoed en van een sterven, een langzaam
geluidloos afscheid nemen ook in dit beminnelijk rustig portret van Titus; zooals het
in àl de latere werken is, in de magistrale Zelfportretten, waaruit geen enkele machtsof levensbegeerte meer spreekt, in het Joodsche Bruidje, als gedrenkt in een plechtige,
zorgelijke onzekerheid - enkel de weelde der kleurmenging voorspelt

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

360
het toekomstig geluk! - tot zelfs in de Familiegroep van circa 1668, waar achter het
innig feestelijke van de moeder met de kinderen op den voorgrond, het vreemde
roerlooze is der gestalte van den vader, bijna een glimlachende verschijning uit den
dood en zèker de beeltenis van een, die geestelijk niet langer geheel tot onze wereld
behoort.
Inderdaad: Rembrandt's werk omvat gelijktijdig t w e e werelden, zacht en nauw
merkbaar ineen vloeiend, zacht en nauw merkbaar elkander teniet doend. In de stof
is de idee tot ondergang gedoemd, maar ook ‘sterft’ omgekeerd de vorm in den geest.
Rembrandt blijkt niet éénzijdig een schepper en verheerlijker van vormen, als Steen
en de anderen, hij heft gelijktijdig de geschapen of herschapen werkelijkheidsvormen
op; hij zegt ons dat niet d i t , dat het leven aan den buitenkant toont, het essentieele
der dingen is, maar iets ongrijpbaars erachter, dat wij wel intuïtief volledig kunnen
voelen, maar nooit wetend kunnen bezitten. Rembrandt k e n t niet alleen de
vormenwereld, hij o n t k e n t deze tevens; hij stelt haar, om haar weer op te heffen,
geestelijk te vernietigen of wel in een wereld van louter droomvormen te doen
overgaan.
Het is de vraag, of dit technisch te verwezenlijken zou zijn in een anderen stijl dan
dien van Rembrandt en van den Barok in het algemeen: den stijl van het
‘schilderachtige’ in den grootsten zin. Rembrandt's kracht ligt vóór alles in zijn
onbepaalbare kleur, zijn uitgesproken neiging tot het monochrome, of juister tot een
ongehoord rijke veeléénigheid van kleur, waarin alle kleurverbijzondering, alle
‘kleurigheid’ dus, zoo glansrijk blijkt overwonnen. In dit portret van Titus herkennen
wij iets van rood en van groen, maar het rood is geen rood meer en het groen, geen
groen; eigenlijk is er slechts sprake van één geestelijke kleur en door deze maximale
éénheids-expressie weet Rembrandt ook alle deelen der figuur in elkander te doen
overvloeien, zooals de figuur op haar beurt in het fond overvloeit, zich erin terugtrekt,
zich erin verliest, terwijl omgekeerd het fond aan de figuur meewerkt op een wijze,
zooals voordien in de geschiedenis der schilderkunst nooit het geval was geweest.
En dit bedoelen wij in technisch opzicht, wanneer wij zeggen dat Rembrandt
vormen stelt en hun bepaaldheid weer opheft; dat hij de groote mysticus is, die deze
wereld niet alleen ziet, maar ook door-ziet, tot in haar vloeiende geheimzinnige
kernen doorschouwt. Het tragische bij dezen diepzinnigen realist komt voort uit het
besef, dat wij leven in twee werelden en tot geen van beide volledig kunnen behooren;
vandaar de broosheid en de onzekerheid dier laatste schilderstukken. Maar het
tragische wordt opgeheven door het moment van bevrijding, door het opgaan in het
al, zooals de superbe kleur, het onvergelijkelijke grijs-groen-bruin-rood-goud, het
ons jubelend voorspelt - neen, hier en nu doet ervaren.
W. JOS. DE GRUYTER
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1. IR. G. FRIEDHOFF. RAADHUIS TE ENSCHEDE, UIT HET WESTEN GEZIEN
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Friedhoff's raadhuis van Enschede
door J. Slagter
HOE men ook tegenover de nieuwe Nederlandsche bouwkunst moge staan, niemand
zal kunnen ontkennen, dat deze getuigt van bewogen leven en steeds in evolutie is.
De vraag kan hierbij worden gesteld, waardoor het steeds wisselen van het aspect
der moderne bouwkunst meer wordt bepaald, door nieuwe denkbeelden dan wel door
de vorderingen der techniek, het ontstaan van nieuwe materialen en de nieuwe
toepassingen van oude materialen. Het antwoord op die vraag is moeilijk te geven,
maar vaststaat, dat de ontwikkeling der techniek een zeer sterken invloed op de
bouwkunst heeft en daarbij vorm-bepalend optreedt. Opmerkelijk is ook het sterk
verlangen naar een zoo volkomen mogelijke aanpassing aan de behoeften, naar
zakelijkheid dus.
Wij kunnen hier thans niet ingaan op de vraag in hoever dit verlangen naar
zakelijkheid wordt gedekt door de bouwkunst der ‘nieuwe zakelijkheid’, welke
oogenschijnlijk sober, doch in werkelijkheid kostbaar is, maar wel moet worden
gezegd, dat de drang naar werkelijke zakelijkheid nuttig is, want een bouwkunst,
welke zich niet voortdurend bezint op de nuchtere zakelijkheid en daarmede niet
steeds b e g i n t , gaat ten onder in het moeras van zinlooze fantasterij. Een bouwkunst
echter, die daarmede wil e i n d i g e n , verdroogt in de woestijn van een doodsch
materialisme.
Wij willen verder en wij moeten verder. Laten wij aan de zakelijkheid de plaats,
die haar toekomt, maar wij moeten haar niet maken tot een idool. Gelukkig leeft in
ons volk nog altijd de overtuiging, dat er, om te leven, ten slotte meer noodig is, dan
het vervullen van materieele behoeften. Zelfs het primitiefste volk brengt op zijn
huisraad versieringen aan, die men overbodig mag noemen, maar die ontspruiten aan
een in ieder mensch levende diepe behoefte, meer te zijn dan een organisme, dat
voedsel tracht te bemachtigen en beschutting tegen het klimaat. In dat ‘overbodige’
ligt de rijkdom van het leven, want dat overbodige maakt de volheid van het leven
uit. Wat niet ‘noodig’ is, daarnaar verlangen wij en dat is heerlijk om te bezitten.
Het is dan ook een natuurlijk feit, dat de theoretische verstarring, waarin de cubisten
en nieuw-zakelijken onder de architecten dreigen vast te loopen, reactie moet
opwekken, die vanzelf leidt tot evolutie naar den anderen kant; reactie op het sereene,
maar onmenschelijke in de moderne bouwkunst1); en op de aanbidding van den
schoonen vorm, die vaak niet meer ontstaat

1) Zie Jan Gratama, Moderne Bouwkunst in Nederland No. I, Inleiding bl. 67 en 85. W.L. en
J. Brusse, 1932.
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uit de voorziening van de behoefte, maar met opzet wordt gemaakt om aan een
aesthetisch verlangen te voldoen. Velen gaan verlangen naar een m e n s c h e l i j k e
b o u w k u n s t , die weer een projectie van den volledigen mensch is en dus meer
dan de technisch geperfectioneerde behuizing van den homo economicus.
In het nieuwe raadhuis, dat Ir. G. Friedhoff voor de gemeente Enschede bouwde,
zien wij deze kentering der hedendaagsche Nederlandsche bouwkunst zeer duidelijk
en omdat dit openbare, monumentale gebouw zulk een geheel anderen geest ademt
dan wij gewoon zijn hier te ontmoeten, is het van belang, van deze daad kennis te
nemen.
Waarin die geest precies bestaat, is moeilijk onder woorden te brengen; door
vergelijking kan men dien het beste benaderen. Van de nieuwe zakelijkheid
onderscheidt zij zich, door de waarde, welke zij weer hecht aan den gesloten gevel;
van de cubisten, doordat zij niet tracht door het groepeeren van bouwmassa's een
bepaald aesthetisch effect te bereiken, maar aan het gebouw dien uiterlijken vorm
geeft, die het natuurlijk gevolg is van de inwendige ruimte-schepping. Van beide
onderscheidt zij zich door de vrijere behandeling van het gevelvlak; door een zin
voor het beweeglijke, sierlijke en door het breken met de voor ons klimaat
onpraktische mode van het platte dak, dat paste in de abstractie der cubisten en de
ijlheid der nieuwzakelijke bouwkunst. Uit zuiver praktische overwegingen beschutting tegen klimaat-invloeden en doelmatige afvoer van neerslag - is Friedhoff
tot het pannendak teruggekomen. Men kan de bouwkunst van Friedhoff een
m e n s c h e l i j k e bouwkunst noemen, omdat daarin afstand is gedaan van de
ongenaakbare en op den duur zoo irriteerende verhevenheid van het cubisme, dat
immers in zijn ijskoude, onmenschelijke plechtstatigheid alles afwijst, dat strijdig is
met zijn idealiteit en omdat zij weer wil zijn een bouwkunst van en voor menschen
in de natuurlijke volheid van hun leven.
Friedhoff heeft - en dit kenmerkt zijn bouwkunst - invloed ondergaan van de
Skandinavische bouwkunst en voordat wij verder gaan, moeten wij dit feit in het
juiste licht stellen. Dit is te meer noodig, omdat de meening is verkondigd, dat dit
Enschedesche stadhuis geen nationale bouwkunst zou zijn en dat men zich dit gebouw
beter in een ander land dan in Nederland kan denken. Daartegenover kan men er op
wijzen, dat geen Nederlandsche bouwstijl een uitsluitend product van Nederlandschen
bodem is geweest. De vreemde invloeden hebben ten slotte een zegenrijk resultaat
opgeleverd en degenen, die tegen al het buitenlandsche te keer gaan, mogen wel eens
nagaan in hoeverre bouwkundige elementen, welke zij voor Hollandsch aanzien, dit
inderdaad ook zijn!
Het Enschedesche raadhuis heeft bij degenen, aan wier oordeel over bouwkunst
men waarde moet hechten, verschillende reacties opgewekt; het heeft
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aan den eenen kant groote bewondering, aan den anderen kant veel misprijzing
gevonden. Onverschillig heeft het niemand gelaten en dit is op zich zelf reeds een
aanwijzing, dat wij hier in elk geval niet te doen hebben met iets middelmatigs.
Velen, die dit gebouw voor het eerst zien, zullen wellicht iets in zich zelf te
‘verwerken’ hebben, maar zij, die het gebouw van buiten en van binnen langer hebben
beschouwd en de plattegronden hebben bestudeerd, zullen tot de overtuiging komen,
dat wij hier staan voor een belangrijke architectonische uiting, die ons wegen wijst
naar een verdere en andere ontwikkeling onzer bouwkunst dan op grond van de
heerschende stroomingen kon worden verwacht en dat dit gebouw de vrucht is van
een bloedmenging, waarbij bouwkundige elementen van twee verwante volken zich
op harmonische wijze hebben verbonden.
Ware Friedhoff o n d e r Skandinavischen invloed gekomen in die mate, dat zijn
persoonlijkheid te loor was gegaan, wij zouden zijn werk hier niet bespreken. Dit is
echter, naar onze overtuiging, niet het geval en wij kunnen dat het beste aantoonen
aan het gebouw, dat vaak (en juist meestal door hen, die dat gebouw niet kennen!)
wordt genoemd, niet alleen als de bron van inspiratie, maar zelfs als het model,
waarnaar het Enschedesche raadhuis min of meer zou zijn gemaakt, n.l. het stadhuis
van Stockholm, de machtige schepping van den Zweedschen architect Ragnar Östberg,
in 1923 voltooid.
Zoeken wij naar datgene, dat Friedhoff kan hebben geïnspireerd, dan vinden wij
in het Stockholmsche raadhuis allereerst de grootere levendigheid, die uitgaat boven
wat onze Hollandsche bouwkunst gewoon is te geven, omdat wij er te rechtzinnig
voor zijn. Een land, dat het Hollandsche Calvinisme heeft opgeleverd, brengt ook
figuren voort als Berlage en Oud. De behandeling van den gevel is oneindig veel
vrijer dan wij gewoon zijn. Van buiten en van binnen ontmoeten wij een bevalligheid,
welke zich harmonisch paart aan de breede statigheid en monumentaliteit, welke het
stadhuis vereischt. Van de specifieke vormen moeten vooral de vorm van den toren
en de langgestrekte verticalen van vensters op Friedhoff invloed hebben uitgeoefend.
De levendige en vrije behandeling van het gevelvak vinden wij bij Friedhoff - doch
getransponeerd in een Hollandschen trant en aanzienlijk getemperd - terug. Sterk
spreekt de verwantschap in den torenbouw, maar vergelijken wij beide torens, dan
treffen zeer groote verschillen.
Alvorens op enkele details in te gaan, zij opgemerkt, dat beide gebouwen reeds
hierom moeilijk te vergelijken zijn, dat het stadhuis van Stockholm voornamelijk
representatief is en het raadhuis van Enschede vóór alles een dienstgebouw is, waarvan
een gedeelte de representatie dient. Deze verschillende karakters komen in de gevels
duidelijk uit en het is teekenend dat Östberg zelf in het boek, dat hij over zijn
schepping heeft geschreven1),

1) Ragnar Östberg, The Stockholm Town Hall, P.A. Norstedt o. Söner, Stockholm, 1929.
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met geen woord over dienstvertrekken en hun inrichting rept (hoewel ze er wel
degelijk zijn) en geen van de 48 afbeeldingen in dit boek iets van een gewoon
dienstvertrek te zien geeft!
In de details hebben de gevels van Stockholm en Enschede niets met elkaar gemeen,
afgezien dan van eenige langgestrekte vensters. In den grooten binnenhof te Stockholm
vinden wij gevelmotieven, ontleend aan de gothiek (langgestrekte kruisramen), de
renaissance (gecanneleerde pilasters) en de barok (in de bekroning van den lagen
toren in den N.W. hoek van den binnenhof): een volmaakt romantisch geheel,
saamgehouden en tot eenheid versmolten door de meesterhand van den bouwmeester,
maar hoe verschillend met den eenvoud van Friedhoff's architectuur! In de interieurs
zijn de verschillen veel grooter, ja, daar is eigenlijk alle verwantschap afwezig, tenzij
men die vinde in het aanpassingsvermogen van beide gebouwen aan versierenden
arbeid. Zoowel de ruimtebewerking als de details van de beroemde Blauwe Zaal te
Stockholm staan diametraal tegenover die van de representatieve ruimten te Enschede.
Is er grooter contrast denkbaar dan tusschen deze Blauwe Zaal met zijn gecanneleerde
zuilen met rijkversierde kapiteelen, zijn sierlijk gelede, op velerlei wijze doorbroken
wanden en zijn heele, kennelijk op Italiaansche renaissance-paleizen geïnspireerde
vormgeving, en de koelere en toch intieme, wel zeer Hollandsche rust van de
raadhuishal te Enschede? De raadhuishal te Enschede ontleent haar indrukwekkend
karakter uitsluitend aan de zeer harmonische verhoudingen, de gevoelige keuze der
materialen en kleuren en de meesterlijke behandeling van den lichtinval.
Naar den geest is er misschien nog de meeste overeenstemming te zien in den vorm
van den toren, die zich niet verjongt door het naar binnen springen van geledingen,
wat gebruikelijk is, maar door een geleidelijk smaller naar boven toeloopen. Ook dit
heeft Friedhoff echter weer anders gedaan dan Östberg te Stockholm deed. Friedhoff
laat zijn torenromp, die reikt tot 38.70 m + peil de laatste 17 meter zich vrij sterk
verjongen, waardoor het silhouet iets toegeknepens krijgt, waaraan men even moet
wennen. Van den niet precies vierkanten toren te Enschede zijn de noord- en zuidzijde
het breedst; op die breede zijden is de toren boven het dak 1.28 m breeder dan aan
het eind van het metselwerk. Daar de verjonging begint op 21 m boven peil bedraagt
deze derhalve gemiddeld ruim 7 cm per strekkende meter, wat vrij aanzienlijk is. De
Stockholmsche ‘driekronen-toren’, zoo genoemd naar het zinnebeeld van het Rijk,
aangebracht op de bovenste punt van de torenbekroning, loopt haast onmerkbaar
naar boven toe. Over de geheele hoogte van den torenromp van ongeveer 65 m is
dat een verschil van niet meer dan 1 m.
Genoeg hierover! Laten wij thans in groote trekken nagaan, wat het Enschedesche
stadhuis ons zelf te zien geeft.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

LXXIII

AFB. 2. F.J. VAN HALL. BRONZEN BALKONHEK. VERLEENING VAN MARKTRECHT. KAREL VAN GELRE
VERWOEST HET LAND. HAGEPREEK. PRINS MAURITS EISCHT DE STAD OP. VLUCHT DER SPAANSCHE
BEZETTING

AFB.

3. IDEM. DE GROOTE BRAND VAN 1862. OPBOUW

AFB. 4. IDEM. DREIGENDE WOLKEN EN BLIKSEM (WERELDOORLOG). WERKLOOSHEID. HOOP OP
TOEKOMSTIGE WELVAART
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AFB.

5. WANDLAMP GANG 1e VERDIEPING. ONTW. FRITS LENSVELT

AFB.

6. LAMP IN DE VESTIBULE. ONTW. FRITS LENSVELT
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AFB. 7. WANDORNAMENT VOOR VERWARMING EN VERLICHTING. GANG
FRIEDHOFF. LAMP ONTW. LENSVELT

AFB.

1e VERDIEPING. ONTWERP IR.

8. BRONZEN KANDELABER. ONTVANGZAAL B. EN W. ONTW. IR. FRIEDHOFF
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In het programma, dat de eischen voor den bouw bevatte, werd bepaald, dat het
nieuwe raadhuis moest verrijzen op de plaats van het oude, met eenige uitbreiding
daaromheen, nl. aan de Langestraat ten Z. en W. en de Hofstraat, welke zich aan de
andere zijden daaromheen buigt; in het centrum dus van de oude stad, welke in 1862
door brand geheel werd vernield. Na 1862 is de stad herbouwd zonder regulatie van
het oude stratenplan, dat, historisch gegroeid, zijn beteekenis had, maar die beteekenis
door den grooten brand had verloren. Aan de bestaande straten verrezen de nieuwe
huizen en gebouwen en men behoeft maar het jaartal van den brand te zien om te
beseffen, hoe laag het gehalte van die nieuwe bouwerij was. Nog staat het meeste
daarvan overeind en te midden van deze karakterlooze, troostelooze, grauwe massa's
moest een nieuw stadhuis verrijzen, dat - het raadsbesluit dateert van 1927 - de kracht
en de waardigheid van het nieuwe, groote Enschede met zijn toen nog bloeiende
industrie moest uitdrukken. Het eenige monument van beteekenis binnen de oude
stadskern is de Ned. Hervormde kerk, een gothisch gebouw met romaanschen toren,
voorzien van een lateren spits (het geheel ingrijpend vernieuwd en gerestaureerd na
den brand der stad); zij staat op de Markt, ongeveer 150 m hemelsbreed van het
raadhuis.
Vijf architecten werden uitgenoodigd, een plan in te zenden; uit die plannen koos
de commissie van beoordeeling, waarin voor de gemeente de secretaris der gemeente
C.F. Klaar en de directeur van gemeentewerken Ir. H.G. Mos zitting hadden,
eenstemmig dat van Friedhoff, die krachtens raadsbesluit op 25 Maart 1929 de
opdracht kreeg, zijn plan uit te werken. Friedhoff had het accent, dat dit raadhuis
vereischte, kunnen vinden in een trotsch, de omgeving gemakkelijk verpletterend
gebouw, dat aldus ‘facile princeps’ zou zijn. Hij vond het accent echter door een
rustige voornaamheid en een fijne distinctie, welke nu reeds de waardigheid van het
stadhuis accentueeren en dat in de toekomst nog meer zullen doen, wanneer de
geheele omgeving van karakter zal zijn veranderd, n.l. die kern van Enschede, aan
Langestraat en Windbrugplein, die als vanzelf - het nieuwe gebouw van het dagblad
Tubantia bewijst het - uitnoodigt tot het scheppen van groote commercieele gebouwen,
welke, als hebbende een andere functie dan het gezagscentrum der gemeente, ook
een ander beeld zullen vertoonen en een gezond contrast met het stadhuis zullen
scheppen.
De kleur, die het raadhuis zou hebben, was een voornaam punt. Beziet men het
voor het eerst, dan maakt men misschien de opmerking, dat de effen, gelig-grijze
kleur der baksteen, waaruit het geheele gebouw en ook de toren zijn opgetrokken,
te weinig spreekt en niet genoeg contrasteert met de vale bebouwing van de oude
stadskern en dat hier een opgewekter noot van roode of helder-gele baksteen op zijn
plaats ware geweest. Friedhoff, principieel afkeerig van handvormbaksteen voor
groote gebouwen, te precieus naar zijn inzicht (zie b.v. de Bijenkorf van Piet Kramer
in den Haag),
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koos een gewone, machinale Waalsteen, grijsachtig-geel van kleur. Boven een
basement van groenig Beucha-graniet werden alle gevels met die Waalsteen
opgemetseld en hij voegde deze gevels en den toren ‘plat-vol’, waarna de voeg ruig
werd geborsteld; hierdoor bereikte hij, wat hij in zijn geest voor zich zag: een
doorgaanden, gesloten, massieven, ietwat ruigen wand, welke het forsche,
krachtig-oprijzende helpt accentueeren. Deze keuze getuigt van evenveel wijsheid
als goeden smaak; bij dit gebouw zou elke sprekende kleur misstaan. Bij den
bouwtrant van Friedhoff, die geen architect van uitersten is, een bouwtrant, waarin
vóór alles wordt gestreefd naar rust, distinctie, evenwicht; waarin alle accenten zijn
gedempt tot een harmonieuzen samenklank; waarin elk onderdeel, elk materiaal, elke
versiering opgaat zonder zich naar voren te dringen, bij deze architectuur van een
fijnere bewerktuiging dan de moderne Hollandsche school in het algemeen biedt,
sierlijker, luchtiger zoo men wil, maar zoo voornaam en menschelijk, past juist deze
verstilde, maar geenszins levenlooze kleur volkomen. En wanneer aan Friedhoff
hulde toekomt voor zijn belangrijk werk, dan is dit niet in de laatste plaats om de
fijngevoeligheid, waarmee hij ook dit vraagstuk heeft opgelost. Men moet bovendien
bedenken, dat de grauwe, vreugdelooze knoeibouw van na den brand geleidelijk,
maar zeker plaats maakt voor nieuwe huizen, die allicht beter en ook kleuriger zullen
zijn dan de oude. Reeds nu is dit proces aan den gang, getuige het zoo juist genoemde
evenwichtige gebouw van Tubantia tegenover den hoofdgevel en het voortreffelijk
gebouwde winkelcomplex aan de noordzijde van de Langestraat in het verlengde
van dien gevel. Tusschen deze beide in roode baksteen opgetrokken complexen
handhaaft het stadhuis zich in zijn stille voornaamheid uitstekend. Met sprekende
kleuren voor een groot gebouw moet men in ons klimaat overigens voorzichtig zijn!
Muren van hel-gele baksteen of witgestuct zijn heel mooi, maar door vervuiling en
verkleuring gaat in ons klimaat het effect op den duur verloren, tenzij men zich in
kostbaar onderhoud begeeft. Een gebouw moet, gelijk Friedhoff het uitdrukt, zonder
buitengewone maatregelen oud kunnen worden en daarom kiest hij zijn materialen
zoo, dat ze over 100 jaren nog goed, of liefst nog beter doen. Bij het raadhuis van
Enschede is er dan ook op gerekend, dat de grijzig-gele Waalsteen in de toekomst
nog iets donkerder zal worden en dat fraaie contrasten zullen ontstaan met den dan
grijs geworden bronzen erker aan den hoofdgevel en de dan groen geoxideerde
koperen afvoerpijpen en torenbedekking.
De gevels weerspiegelen in hun klare overzichtelijkheid de indeeling van het
inwendige, welke eenvoudig en logisch is. Legt men de plattegronden naast
afbeeldingen van het uitwendige, dan blijkt de totale afwezigheid van die soort van
‘gevel-architectuur’, welke vóór alles uit is op aantrekkelijke gevels en eerst daarna
ziet, hoe men het interieur daarnaar zal voegen. Friedhoff heeft van binnen uit
gecomponeerd. Primair was een logische
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plattegrond; de gevels kwamen vanzelf daaruit voort. Kort gezegd komt de plattegrond
(zie bl. 368) hierop neer, dat het stadhuis twee afdeelingen heeft, een in hoofdzaak
representatief en een meer administratief gedeelte. Beide deelen zijn aan elkaar
gekoppeld door den zwaren, massieven toren. Die toren staat niet alleen in het
stadsbeeld - ten opzichte van de straten - op de juiste plaats, maar vervult aldus ook
een ideëele functie als accentueerende het op die plek samenkomen van de twee
polen van het stedelijk gezag, dienst en vertegenwoordiging. Van dien toren uit
bewegen zich de bouwmassa's naar de verschillende richtingen en deze koppeling,
deze uitstraling der massa's uit den toren als middelpunt is een der gelukkigste
gedachten van den bouwmeester geweest (afb. 10). Wij krijgen daardoor onmiddellijk
het gevoel, te staan voor een ordelijk organisme en de rust, die van het geheel uitgaat,
is grootendeels hieruit te verklaren. Om nog even op het raadhuis van Stockholm
terug te komen, daarvan staat de groote toren op een hoek in het zuidoosten van het
enorme gebouw en ook deze zoo totaal andere dispositie geeft wel heel duidelijk het
verschil tusschen beide gebouwen aan.
De vorm van den plattegrond is verder te verklaren uit den gestelden eisch, dat er
één hoofdingang moest zijn. Een kleinere ingang aan de oostzijde van het gebouw
geeft toegang tot vertrekken waarin voorloopig de Arbeidsbeurs, een aparte instelling,
is gehuisvest. De hoofdingang werd ontworpen aan de westelijke korte zijde met een
overdekte loggia er voor. Binnengekomen vindt men in de vestibule de toegangen
tot het administratieve deel en de representatieve ruimten. De vestibule doorloopende
bereikt men links de secretarie met alle loketten voor het publiek en rechts het kantoor
van den gemeente-ontvanger. De toegang tot de groote hal met de monumentale trap,
die naar de raadszaal en de andere representatieve ruimten leidt, ligt in de vestibule
tegenover den hoofdingang. De dienst is vrijwel geheel gelijkvloers; de geheele
secretarie, waarheen het publiek zich voornamelijk heeft te begeven, ligt daar,
waardoor vanzelf een praktische indeeling is verkregen. Voor zoover het publiek op
de eerste verdieping moet zijn, bedient het zich van een trappenhuis, dat, met alle
leidingen en ventilatiekanalen, in den toren, dus in de spil van het gebouw is gelegen.
Blijkens de windroos op de plattegronden is de hoofdgevel, met de ramen van de
groote hal, ZZO gelegen, de achtergevel, thans staande aan een smal straatje, NNW.
Gemakshalve kan men spreken van den zuidelijken vooren den noordelijken
achtergevel. Van deze oriëntatie trok de architect profijt door op het zuiden geen
andere werkkamers te ontwerpen dan die, welke direct onder het breede overstek
liggen. Behalve de commissie-kamers, die niet geregeld in gebruik zijn, liggen verder
zoo goed als alle kamers, waar geregeld gewerkt wordt, zoodanig, dat ze een deel
van den dag zon hebben. Op de groote secretarie, waar bijna alle ambtenaren zitten,
komen wij nog terug.
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e
AFB. 9. PLATTEGROND 1 VERDIEPING. 48 VERGADERZAAL B. EN W. 47 BURGEMEESTERSKAMER. 46
TROUWKAMERS. 42 ONTVANGZAAL. 40 RAADZAAL. BOVENAAN HET GLAZEN DAK DER SECRETARIE.
DE GANG (14) IS OPEN NAAR DE GROOTE HAL

In gevels en interieur streefde Friedhoff, zooals hij in zijn toelichting op zijn
ontwerp schreef ‘naar rust, waardigheid en eenvoud, als zijnde de karakteristieke
eigenschappen van een goed geordend stadsbestuur.’ Het komt mij voor, dat deze
drie noodzakelijke elementen voor een raadhuis ten volle tot hun recht zijn gekomen;
het beste beseft men dit, wanneer men het gebouw uit het westen nadert (afb. 1). Dan
begrijpt men ook goed den samenhang van het organisch gedacht geheel en van die
zijde wordt het oog ook geboeid door de wijze, waarop de vensters en andere
openingen in de gevels zijn getraceerd, met een andere dispositie dan wij gewoon
zijn; men zou kunnen spreken van een vrijere orde, die niet meer uitgaat van een
starre gelijk- en gelijkvormigheid, maar van een rythmische verdeeling. Op afb. 1 is
het rustige, evenwichtige gevelvlak goed te zien en ook het fraaie contrast tusschen
de bogen der loggia en de vensters daarboven. Gelukkig is ook de alternatie tusschen
de drie hooge vensters der eerste verdieping, behoorende tot het representatieve deel
(ontvangzaal en gang), de kleinere vensters daarboven en de vierkante openingen
onder de daklijst, welke den zolder verlichten. Voor de juiste beoordeeling van de
gevels moe-
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AFB. 10. ZUIDGEVELS EN WESTGEVEL MET BRONZEN HEK VAN F.J. VAN HALL. BOVEN DE LOGGIA DE
RAMEN VAN ONTVANGZAAL MET GANG. RECHTS HOOGE RAMEN VAN DE HAL

AFB.

11. DE SECRETARIE MET MEUBILAIR NAAR ONTWERP VAN IR. FRIEDHOFF
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AFB.

12. DE RAADHUISHAL. LINKS DE WANDTAPIJTEN VAN HANS POLAK'S WEVERIJ HET PAAPJE

AFB. 13. DE RAADZAAL. BETIMMERING VAN SLAVONISCH EIKEN. BESPANNINGSTOF VAN ‘HET PAAPJE’.
ACHTER PERS EN PUBLIEKE TRIBUNE
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ten wij er op wijzen, dat de architect de twee functies van het gebouw naar buiten
heeft laten spreken in den venstervorm. De statige, langgestrekte, sterk verticale
vensters zijn die der representatieve ruimten; de andere zijn die van de dienstruimten.
Tot de eerste categorie behooren ook de zeven hooge, smalle glas-in-loodramen van
de raadhuishal in den zuidgevel.
De zorgvuldige hand van den bouwmeester voelen wij ook in de bedaking.
Welbewust heeft Friedhoff het platte dak afgewezen, niet zoozeer om aesthetische
dan wel om praktische redenen. Het platte dak brengt volgens hem in ons klimaat te
veel onderhoud mede en geeft nimmer de bescherming tegen koude, warmte en vocht
van het pannendak. Er is in ons land veel gecoquetteerd en gegoocheld met het platte
dak, dat ongetwijfeld tot schoone aesthetische oplossingen kan leiden, maar het is
de vraag, of het in ons klimaat wel altijd is overeen te brengen met het juiste begrip
van de bouwkunde, die vóór alles het gebouw afdoende bescherming moet geven
tegen de weersgesteldheden. Volgens Friedhoff is een pannendak reeds dan
verdedigbaar, wanneer het niet meer zijn wil dan een isolatie tegen koude en warmte
en een weinig onderhoud vorderende bescherming tegen neerslag, dus zelfs, wanneer
het er niet op aankomt om bruikbare zolders te vormen. Ter geruststelling moge
echter dienen, dat de zolders van het Enschedesche raadhuis wel degelijk een doel
hebben: ze dienen tot berging van de zeer vele electrische en ventilatieleidingen voor
het gebouw.
Aesthetisch passen deze pannendaken volkomen bij deze architectuur: deze gevels
vragen om een pannendak. In den vorm van zijn daken is Friedhoff, gelijk uit afb. 1
mogen blijken, gelukkig geweest. De daken zijn gemaakt van verglaasde,
donkerbruine, romaansche pannen; het eenige raffinement is, dat de goot is gelegd
achter de laatste pan, zoodat niet de strakke lijn van een lijst, maar de levendige
kartellijn, die door deze romaansche pannen wordt gevormd, de gevels naar boven
begrenst.
Van het uitwendige moeten wij afzonderlijk den toren bespreken, waarvan de
vorm duidelijk uit afb. 1 blijkt. Aan de kleur is een vroolijke noot toegevoegd door
de geprononceerd-blauwe wijzerplaten. Deze vinden elk hun steun in een steenen
bordes met aan elk einde een bronzen ornament, waartusschen bij reparaties een
ketting ter beveiliging kan worden gespannen. De koperen torenbedekking zal in de
toekomst groen oxydeeren.
In het program van eischen was een toren niet aangegeven, maar zoo ergens dan
was hier een toren op zijn plaats. Want deze uitgestrekte stad heeft in haar silhouet
geen andere accenten dan vele fabriekspijpen - is er iets armzaligers te bedenken? eenige hooge fabrieksdaken en een paar, weinig sprekende, kerktorens, waarvan
alleen de spits der oude N.H. kerk op de Markt moge worden genoemd, omdat die
in de onmiddellijke nabijheid staat en de architect daarmee rekening had te houden.
Friedhoff achtte een toren gewenscht als aangevende het gemeentelijk gezag. Op
zichzelf was
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dit een gegronde reden voor Enschede met zijn over het geheel lage bebouwing en
zijn saaie, onbelangrijke silhouet. Hier was een krachtig accent op zijn plaats.
Bovendien was de stad niet rijk aan een duidelijke tijdaanwijzing; ook in die behoefte
voorziet de toren en tevens dient hij voor berging van de machines voor afkoeling
en verwarming der door het gebouw te ventileeren lucht, terwijl tusschen de boven
elkaar liggende platen der dakbedekking de lucht voor de ventilatie wordt
aangezogen.1)
Hoe welwillend de critiek over het algemeen tegenover Friedhoff's schepping
stond, zijn toren heeft in veler oogen geen genade kunnen vinden.
Wat heeft Friedhoff tot dezen torenvorm bewogen? Hij werd, gelijk reeds gezegd,
geïnspireerd door de Skandinavische bouwkunst, ook in het contrast tusschen romp
en bekroning, hoewel mij niet bekend is, of in die bouwkunst dergelijke vrij sterke
zwellingen voorkomen. Of die zwelling inderdaad te groot is, blijft een kwestie van
persoonlijken smaak: wij moeten aan dezen voor ons land wat ongewonen vorm eerst
eens een paar jaren wennen. Over nieuwe bouwkunstige vormen moet men ook niet
te gauw een oordeel uitspreken. In alle tijden zijn kunstenaars voorgegaan als vinders
van nieuwe vormen. Het volk volgt altijd traag; het moet geleid worden en hecht aan
het traditioneele, het vertrouwde.
Met twee dingen moest de bouwmeester bij zijn toren rekening houden. In de
eerste plaats met het stadssilhouet, dat overheerscht werd door het beeld van de
magere fabriekspijp. Het contrast, dat hiertegen noodig was, leidde tot een massieven,
zwaren toren. In de tweede plaats moest de ranke spits der oude kerk op de Markt
worden geëerbiedigd en het contrast met die spits moest zoo zijn, dat die spits volledig
in haar waarde bleef, niet door een parallele verschijning werd ‘gelijkgeschakeld’
en evenmin door een te sterk contrast in omvang of hoogte werd verpletterd. Zoo
moest Friedhoff zijn toren, bij alle massiviteit, bescheiden houden, ook wat de hoogte
betreft. Let men op al die omstandigheden, dan zal men, bij alle subjectieve gevoelens,
toch moeten erkennen, dat Friedhoff met gevoelige hand zijn toren vorm gaf en die
twee contrasten verwerkelijkte zonder de oude spits geweld aan te doen. Zal men bij
een eerste bezoek vooral worden getroffen door het vreemde van die gebogen
contouren, wie niet aan een vooropgezette meening lijdt en het raadhuis herhaaldelijk
van alle kanten nadert en den toren op verschillende afstanden, ook van de singels
der stad, beziet, zal althans tot de overtuiging komen, dat ook in torenbouw evolutie
mogelijk is, ook al loopt die anders dan wij wel eens hebben gedacht.
Hoe ten slotte is bereikt, dat de toren als een organisch deel van den hoogen
middenbouw daaruit oprijst, leert afb. 1. Het overstek, dat dien middenbouw een
sterk afsluitend karakter zou hebben gegeven, is n.l. juist

1) Zie hierover De Climatiseerinstallatie in het nieuwe Raadhuis te Enschede door Fréd. C.
Smets (De Ingenieur 1934 No. 35 W 111).
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dáár weggelaten en dit was ook tegenover de nuttigheidseischen verantwoord, omdat
zich onder de daklijst alleen kleine zoldervensters bevinden en geen ramen van
werkvertrekken.
Tot de versiering en verlevendiging van het uitwendige draagt vooral het groote
bronzen balkonhek boven den hoofdingang bij, geschenk van de burgerij en ontworpen
door den beeldhouwer F.J. van Hall. Architect en beeldhouwer hebben elkaar hier
wel zeer goed gevonden, want op bijzonder gelukkige wijze past dit hek, getuigend
van een fijn decoratief talent en een duidelijke begaafdheid voor de kleine plastiek,
zich aan bij deze architectuur, die geen versiering van strakke leerstelligheid, maar
van warmmenschelijke fantasie vraagt. In een welgeordende compositie wordt de
geschiedenis der stad in dit hek samengevat (afb. 2-4). Het hek, dat later, door den
tijd gepatineerd, nog meer één met den gevel zal worden, treft nu reeds als een
voornaam, in het geheel opgaand decoratief element. De geschiedenis der stad begint
op dit hek met jagende Tubanten; dan volgen de prediking van het Christendom,
valkenjacht, de verleening van marktrecht, oorlog met de Gelderschen, de Spaansche
bezetting, landleven, spinnen en weven, de kozakken, de groote brand van 1862 en
ten slotte als een der schoonste gedeelten de in haar eenvoud zoo suggestieve
verbeelding van de wereldcrisis; de werkloosheid gesymboliseerd door een arbeider,
die met leege handen wanhopig naar beneden staart en ten slotte de hoop op nieuwe
welvaart, verbeeld in figuren van arbeiders, die lasten dragen, of den moker hanteeren
en in fabrieken met rookende pijpen.
Van denzelfden beeldhouwer is de gedreven koperen windwijzer op den hoogen
middelbouw, voorstellende, tusschen zon-, maan- en stermotieven, het Saksische
paard, een bekende figuur uit de Twentsche en Westfaalsche folklore. Ook maakte
Van Hall de geestige bekroning in gegoten messing van een trappaal gelijkvloers
met een beeldje, dat men St. Bureaucratius heeft gedoopt (afb. 15) benevens de drie
gedreven koperen platen, welke den onderkant vormen van den erker aan den
hoofdgevel, met voorstellingen van de drie schikgodinnen. Minder fraai is aan
dienzelfden gevel het stadswapen aangebracht, een werk van den beeldhouwer J.
van Lunteren. Vooral de beide slappe leeuwen, die dit wapen flankeeren zijn al heel
ongelukkig uitgevallen.
Wij komen nu tot het inwendige en moeten ons daarbij tot het voornaamste beperken;
het doel van deze regelen is niet een catalogus te verschaffen, maar belangstelling
te vragen en tot een persoonlijk bezoek op te wekken.
Op sympathieke wijze heeft de bouwmeester voor de versiering van het inwendige
de medewerking gevraagd van kunstnijveraars en sierkunstenaars, voor zoover dat
noodig was, want zelf toont hij zich hier een binnenhuisarchitect en ontwerper van
meubelen van bekwaamheid en goeden smaak. Maar behalve door een gevoelig
begrip voor samengaan van architectuur en
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versiering kenmerkt Friedhoff zich door de virtuose h a n t e e r i n g v a n h e t l i c h t .
Dat is iets, dat - als zijnde niet tastbaar - niet ieders aandacht trekt en toch zoo
belangrijk is. Met de beheersching van het licht bedoelen wij niet alleen, dat de
lichtinval overal behoorlijk is en dat het daglicht en het kunstlicht overal komen,
waar deze moeten komen zonder iemand te hinderen, maar ook - en dat is
architectonisch van groote beteekenis - dat het licht zoodanig is gekozen, dat het een
bepaalde stemming opwekt, of door contrasten de architectuur schraagt en daarmee
samenklinkt en dat dus, om zoo te zeggen, met licht wordt gebouwd. Dit kan b.v.
noodig zijn om de verschillende deelen van ineenloopende ruimten (gelijk hier de
open galerij der eerste verdieping en de daaraan grenzende hal) elk hun eigen karakter,
functie en stemming te helpen geven. Voor het daglicht is dit het moeilijkste, omdat
het gebonden is aan de vensteropeningen; het electrisch licht laat zich gemakkelijker
hanteeren, men kan het aanbrengen waar men wil, doch ook daarin - en eigenlijk
juist daardoor - kan men fouten maken en is er een schaal van middelmatigheid tot
voortreffelijkheid mogelijk. In dit opzicht heeft Friedhoff veel geleerd van de
Skandinavische bouwkunst en men kan de verlichting van het Enschedesche raadhuis
zonder overdrijving voortreffelijk noemen; dit resultaat is na veel studie door den
architect verkregen, die tot in de kleinste onderdeelen dit alles regelde. Voor het
kunstlicht vond Friedhoff in Frits Lensvelt den ontwerper van lichtornamenten, die
zich op veelszins gelukkige wijze bij zijn architectuur aansloot. Afgezien van de
hanglampen in de raadzaal, die voor dit interieur te speelsch en te exotisch lijken
(meer passend in een bioscoop), wist Lensvelt zijn ornamenten overal een passenden
vorm te geven (afb. 5, 6). Een goed voorbeeld van deze samenwerking toont afb. 7;
dit is een gecombineerd verwarmings- en verlichtingselement, zooals er verscheidene
staan in ondiepe nissen der breede gang op de eerste verdieping; het eerste is door
Friedhoff, het tweede door Lensvelt ontworpen, beide in blank, roestvrij metaal. Dit
is tevens een goed voorbeeld, hoe aan den radiator der centrale verwarming een
schoone vorm is gegeven.
Rustig, waardig en eenvoudig zijn de groote bronzen deuren van den hoofdingang
onder de loggia, door parallele omlijstingen goed geaccentueerd; als versieringsmotief
is het stadswapen (afb. 23) in rood gebruikt. Deze hoofdingang brengt ons in de
vestibule, die ons leert, hoe belangrijk de eerste indruk is, welken wij bij het
binnentreden van een gebouw ontvangen. Ook voor deze psychologische zijde van
het vak moet de architect begrip hebben! De bezoeker, de overheidspersoon of de
ambtenaar, die hier binnentreedt, als hij zijn dagelijksche taak gaat beginnen, komt
dadelijk in een even rustige als opgewekte sfeer. Met een blanke Italiaansche steen
bekleed, ontvangt deze vestibule voornamelijk haar licht door een groot, de heele
breedte beslaand venster, met een groote ingebouwde bloemenbak aan de binnenzijde,
vol met kamerplanten. Op een der wanden schilderde
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AFB. 14. VIER DER ZEVEN GLAS-IN-LOOD-RAMEN VAN DE RAADHUISHAL NAAR ONTWERP VAN A.J.
GROOTENS. VAN LINKS NAAR RECHTS OUD-TWENTE EN DE OUDE WEEFNIJVERHEID. DE GROOTE STAD.
DE AARDE (ONDERAAN MIJNGANG). DE MODERNE TEXTIELMACHINERIE (BOVENAAN PORTRET EDO
BERGSMA)
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AFB. 15. TRAPPAAL-BEKRONING IN GEGOTEN MESSING DOOR F.J. VAN HALL, GENAAMD ‘ST.
BUREAUCRATIUS’

AFB. 16. IJZEREN RAAMHEKJE VOOR DE RAMEN DER ONTVANGZAAL, UITZIENDE OP DE RAADHUISHAL.
ONTWERP IR. FRIEDHOFF
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Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

373
Reyer Stolk in vroolijke kleuren de kaart der stad. In het midden hangt een door
Lensvelt ontworpen groote, sierlijke lamp van Leerdamsch glas, in verchroomd
metaal gevat. De warme, menschelijke sfeer, die men hier ontmoet, is zooveel
aangenamer dan de kille of hooghartige, die ons in menig stadhuis al bij het
binnenkomen neerslaat. Eenerzijds bereikt men, van de vestibule uit, het
representatieve deel van het gebouw, anderzijds de ruimten van den administratieven
dienst, waarin het eigenlijke bestuursapparaat is gegroepeerd. De volstrekt zakelijke,
logische en klare en ook architectonisch voortreffelijke ordening van al deze
elementen is een der grootste verdiensten van dit gebouw.
Voor de eigenlijke secretarie is gebroken met het gewone stelsel om aan elke
afdeeling en aan elken afdeelingschef een afzonderlijk vertrek te geven. Er is één
groote ruimte geschapen, met een oppervlakte van ± 850 m2, waarin ongeveer 50
ambtenaren kunnen werken. Op groote particuliere kantoren kende men zoo iets
allang, maar hier is het nu voor een raadhuis toegepast en, voor zoover thans kan
worden beoordeeld, met succes. Het initiatief hiertoe kwam van den
gemeente-secretaris, den heer C.F. Klaar, wiens naam hier met eere moge worden
genoemd, niet alleen wegens zijn moed om te breken met tot sleur geworden tradities,
maar ook wegens den tact en het begrip, waarmee hij voor de gemeente voortdurend
overleg pleegde met den architect; hun beider zin voor schoonheid en voor praktische
eischen kwam aan dit stadhuis ten goede.
Deze secretarie (afb. 11) is aan alle zijden door glazen wanden omgeven, waarin
de loketten voor het publiek zich bevinden. De inrichting bestaat uit stalen meubels
(de schrijftafels werden door Friedhoff ontworpen). Stalen archiefkasten, waar men
staande overheen kan zien, maar die voor den zittenden ambtenaar een soort wand
vormen, begrenzen binnen deze ruimte de afdeelingen. Vierkante kolommen steunen
de glazen zoldering, waarin licht-elementen zijn geborgen voor kunstverlichting, als
die noodig is. Maar van het daglicht is alle mogelijke profijt getrokken; dit treedt toe
door een shed-dak, dat wij uit den fabrieksbouw kennen en hier door Friedhoff is
toegepast. Daar was eenige moed voor noodig, vooral in Enschede, waar men het
shed-dak zoo goed kent en daarom inhaerent acht aan de fabriek of het commercieele
kantoorgebouw. Dit shed-dak vangt het noorderlicht, dus het beste dat er is, en werpt
het door een glazen plafond gelijkmatig naar binnen. De laatste, meest noordelijke,
schuin opstaande wand van dit shed-dak komt van buiten te zien, als men het
Hofstraatje aan den achterkant van het stadhuis doorloopt. Friedhoff, die dit dak
onmisbaar achtte voor het scheppen van een groote, met daglicht feilloos te verlichten
werkruimte, heeft deze consequentie eerlijk aanvaard, er niet aan denkende, dit te
maskeeren.
Aan een der zijden wordt de secretarie begrensd door een reeks dienstver-
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trekken, met meubilair en al, door den architect ontworpen; wij vinden daarin dezelfde
distinctie, welke de architectuur kenmerkt.
Begeven wij ons van de vestibule naar het representatieve gedeelte, dan staan wij
in eens in de groote stadhuishal (afb. 12), wel de schoonste en indrukwekkendste
ruimte van het gebouw.1) Afmetingen, kleur, licht, keuze van materialen, alles werkt
hier mee; ik zou geen monumentale ruimte in een modern Nederlandsche gebouw
weten, die zoo het ideaal nabij komt en zulk een sfeer heeft van rustige waardigheid.
Wie van de vestibule de hal binnentreedt, ziet deze staan vol blank licht, maar ziet
niet de hooge smalle ramen, die achter vooruitspringende penanten zijn gelegen. Dit
bijzondere mooie effect, dat met zorg is gekozen, verkeert in een ander, even
verrassend effect, als men de hal verder doorloopt en zich langs de breede trap naar
boven begeeft, waar langs de hal een breede open galerij loopt.
Dan komen de ramen te voorschijn, waarover wij straks het een en ander zullen
zeggen. De indrukwekkende monumentaliteit van deze hal wordt vooral bepaald
door de nobele verhoudingen, de feilloos gegroepeerde architectonische elementen
als de zes donkergroene zuilen, de aanzet van de statietrap en het daarboven
aangebrachte lange donkergroene plint met raam en ten slotte de blanke penanten
der ramen. Ook de kleurcontrasten helpen daartoe mee. De vloer is van Zweedsche
kalksteen in dofgroen en roodbruin met eenvoudige geometrische versiering. De
wanden zijn licht roomkleurig en niet egaal glad en wit, zooals dat zou passen bij de
architectuur der nieuwe zakelijkheid of der cubisten, maar lichtelijk oneffen, waardoor
juist die nauwelijks waarneembare en toch zoo belangrijke lichtspelingen ontstaan,
die aan de wanden iets bewogens en warms verleenen, dat bij de heele architectuur
past. Behalve door het rooster, dat men boven den opgang van de trap ziet en dat uit
hout gesneden folklore-figuren van Twente vertoont - werk van den beeldhouwer
Theo van Reyn - wordt de hal verlevendigd door zes tapijten, hangende tusschen de
zuilen in het volle licht, dat uit de tegen overliggende ramen straalt, werk van Hans
Polak van de weverij Het Paapje te Voorschoten.
Die tapijten (op afb. 12 links), zijn ook al weer heel eenvoudig, samengesteld uit
motieven, die als vanzelf uit het weven voortkomen en gehouden in de hoofdkleuren
rood, grijs en zwart, met wat geel en blauw er tusschen. In dit zeer mooie, belangrijke
weefwerk heeft Polak zich op bewonderenswaardige wijze van zijn taak gekweten,
want deze voorname, gedistingeerde tapijten, waaromtrent tusschen wever en architect
het noodige overleg is gepleegd, passen volkomen in deze hal.
De zeven hooge, smalle ramen (afb. 14) zijn het werk, niet van een eigen-

1) Thans heeft men hier een groot geschilderd portret van H.M. de Koningin gehangen. Daar
deze strenge, monumentale hal geen vrije schilderkunst verdraagt, heeft dit aan de architectuur
veel schade gedaan.
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lijken glasschilder, maar van een reeds bejaard schilder, A.J. Grootens te Bloemendaal;
hij ontwierp de cartons, zocht al het glas uit en naar zijn ontwerpen werden deze
ramen gemaakt op het atelier Bogtman in Haarlem. Ook hier weer werd de eenheid
van gebouw en versiering verkregen door de juiste keuze van den kunstenaar en het
overleg met den architect. Als eisch werd gesteld, dat het daglicht niet door sterk
gekleurde glazen mocht worden tegengehouden of gedenatureerd: in een blank licht
moest deze hal liggen. Grootens heeft de ruimte der hal volkomen g e d i e n d ; zijn
glazen laten zooveel licht door als maar mogelijk is en dat bereikte hij door zijn
ramen in hoofdzaak samen te stellen van doodgewoon blank ‘ornamentglas’. Wij
kennen allen dat heel gewone ondoorzichtige glas van allerlei samenstelling, dat
gebruikt wordt om doorzicht te beletten, b.v. in z.g. glazen deuren en dat in groote
oppervlakten altijd zoo ordinair aandoet. Wanneer men echter al die soorten
ornamentglas, gebobbeld, gesterd, geruit, of hoe ook, in kleine scherven gebruikt ter
aanduiding van wat men in het raam wil voorstellen, dan zijn er heel mooie resultaten
mee te bereiken, ook omdat dit glas zeer goed licht doorlaat! Hier en daar in deze
zeven ramen ziet men een enkel stuk gekleurd glas, juist genoeg om de voorstelling
te accentueeren en het geheel te verlevendigen; hoofdzaak is echter het ongekleurd
glas in zijn verschillende samenstellingen. De eerste indruk, dien men ontvangt,
tegenover de ramen staande, is dan ook, hoe eerbiedig het licht is behandeld en hoe
prachtig dit door de ramen gefilterd, zilverachtig licht zich door ruimte der hal
verspreidt en daar de sfeer van blijheid en bezinning versterkt.
Het middelste raam stelt de groote industriestad voor; ter weerszijden daarvan zijn
twee ramen gewijd aan de natuurelementen, zoodat vier ramen het water, het vuur,
de lucht en de aarde symboliseeren. Het meest linksche raam geeft een synthetisch
beeld van de oude nijverheid en landbouw, het meest rechtsche de moderne
textiel-industrie en daartusschen is het beeld aangebracht van den oud-burgemeester
Edo Bergsma, die van 1896 tot 1932 de stad bestuurde, onder wiens leiding tot den
bouw van dit stadhuis en tot de opdracht aan Friedhoff werd besloten en die kort
voor de voltooiing aftrad. De zinrijke composities hebben de verdienste van geen
uitlegging te behoeven; zij zijn goed geordend en niets er in is ondergeschikt gemaakt
aan geometrische gezochtheden. Evenmin is toegegeven aan een vormloos
naturalisme, dat de orde der architectuur zou verbreken. De symbolisatie ten slotte
is eenvoudig en duidelijk.
Langs de monumentale trap (afb. 20) bereiken wij uit de hal de galerij op de eerste
verdieping en wij staan dan tegenover de deuren van de raadzaal (afb. 18), waarin
de kleuren bruin en blauw domineeren; bruin zijn de betimmering, de stoelen en
lange tafels, diep-blauw is het groote kleed, dat de heele zaal bedekt behalve een
rand van zwart perenhout en dat alleen wordt ge-
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broken door een eenvoudig wit dierenmotief (afb. 13 en 17). Dit kleed, een fraai stuk
arbeid, is naar ontwerp van T. Poggenbeek gemaakt in de tapijtknoperij Kinheim
van mevr. Polvliet te Beverwijk. Mooi is ook hier weer de lichtinval; zes hooge
onversierde ramen laten het noorderlicht door, terwijl kleine ramen aan de zuidzijde,
waar dus eenige tempering noodig is, van glas in lood zijn voorzien; zij zijn eveneens
door Grootens ontworpen en symboliseeren in eenvoudige vormentaal
volkshuisvesting, wet, bedrijven, onderwijs, samenwerking en regeering. Achter het
podium van B. en W. hangt een door Willem van Konijnenburg geschilderd portret
van den oudburgemeester Edo Bergsma. Een der belangrijkste representatieve ruimten
is de ontvangzaal van Burgemeester en Wethouders in de hoofdvleugel (afb. 21).
Aan de avondverlichting is uit den aard der zaak in deze ruimte zeer veel zorg besteed.
Eigenlijk zou men een afzonderlijk opstel kunnen schrijven over het kunstlicht in
dit stadhuis, omdat de kunstverlichting met zoo buitengewone toewijding door
Friedhoff is verzorgd en niet alleen zoo doeltreffend, maar ook zoo feeëriek-mooi
is. Maar wij moeten hier volstaan met alleen dit kleine onderdeel der avondverlichting
te bespreken. Zij bestaat uit acht groote staande bronzen, goudkleurige kandelabers,
2.60 m hoog, naar ontwerp van den architect gemaakt (afb. 8). Aan elke kandelaber
werpen drie maal vier kelkvormig gebogen bladen het licht naar boven, dat door het
plafond wordt gereflecteerd. Het daglicht ontvangt deze ruimte door de hooge ramen
boven de arcaden der loggia (zie afb. 10) en door drie andere ramen, welke in de
groote hal uitkomen boven den ingang uit de vestibule.
Het hoofdmoment in de ontvangzaal wordt gevormd door het groote goudmozaiek
(afb. 22), dat zich tegen den daarvoor speciaal geconstrueerden zuidelijken wand
bevindt. Voor de ontwikkeling van de Nederlandsche ambachtskunst is dit een zeer
belangrijk werk, maar wij doen aan de beteekenis hiervan niets af, wanneer wij
verklaren, dat het architectonisch geen geheel is geworden met de zaal.
Dit goudmozaiek is het resultaat van de samenwerking van twee jonge kunstenaars,
J. Molin en J. Bouhuys, leerlingen beiden van prof. R.N. Roland Holst, die bij dit
werk leiding heeft gegeven, doch daarbij alle recht liet wedervaren aan de
individualiteit van zijn discipelen.
Voor de compositie van dit mozaiek (afb. 22) gaf men de voorkeur aan een
geometrische boven een vrije indeeling; de jeugd der beide ontwerpers en het feit,
dat hier twee menschen in harmonie moesten samenwerken, billijken deze voorkeur
reeds. Uit onze afbeelding kan men de hoofdindeeling gemakkelijk aflezen. Het
mozaiek bestaat uit een groot en ter weerszijden naar voren gebogen vlak. De centrale
figuur der stedemaagd, die dit eigenste raadhuis in de linkerhand houdt, geeft het
midden aan. Rechts en links daarvan zijn de hoofdmomenten der compositie gevat
in een groote ruit (waarin de oude huisnijverheid is gesymboliseerd) aan den
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bovenkant en een cirkel daaronder met symbolen der moderne industrie. In de gebogen
zijkanten zien wij over elkaar schuivende ruiten, waarin de jaargetijden zijn verbeeld
met dieren, welke in de omgeving voorkomen. Is het geheel wel-overwogen, zoowel
van compositie als van kleur, zeer mooi, in een schier Byzantijnsche statigheid is de
stedemaagd.
Op dezelfde verdieping liggen de beide trouwkamers en de leeskamer der
raadsleden, welke drie kamers tot één ruimte kunnen worden gemaakt door het
wegrollen van schuifwanden. Even vóór de lange wanden van de trouwkamers bracht
de architect smalle houten pilaren aan, die, als hebbende geen eigenlijke functie in
deze betrekkelijke kleine vertrekken, willekeurig aandoen en deze ruimten ook te
druk maken.
En verder telt deze eerste verdieping nog de koffiekamer voor de raadsleden, de
kamer voor de pers, de vergaderzaal van B. en W., commissiekamers en de kamer
van den burgemeester. Behalve voor deze laatste kamer (ontworpen door A. Grimmon)
ontwierp Friedhoff voor al deze vertrekken de inrichting en meubileering, waarover
wij hier verder niet in bijzonderheden kunnen treden, maar waarover wij slechts
willen zeggen, dat dit werk Friedhoff stempelt tot een voornaam binnenhuisarchitect,
die een gezond gevoel voor praktische eischen paart aan fijnen smaak en fantasie.
Op de tweede verdieping liggen de wethouderskamers, commissiekamers, enz.
alle naar ontwerpen van den architect ingericht.
Wij hebben hierboven slechts op het voornaamste gewezen; wie er meer van wil
weten en ook een vollediger inzicht wil hebben in de medewerking van de
kunstnijverheid, moge het stadhuis zelf bezoeken. Twee feiten mogen nog worden
gememoreerd: in de eerste plaats, dat de bouwmeester voor de versiering niet het
monopolie voor zichzelf heeft opgeëischt, maar een ruim aandeel daarin heeft gelaten
aan de Nederlandsche kunstnijverheid en er toch in geslaagd is, door zijn leiding en
autoriteit, met eerbiediging van ieders wezen, het veelsoortig geheel tot een eenheid
te binden; in de tweede plaats, dat in dit gebouw alles tot het kleinste onderdeel toe,
van de massale werking der ruimten tot de knoppen der deuren met dezelfde liefde
en toewijding en met groote kennis van de materialen is verzorgd. Alles is ‘af’ en
dan ook zóó, dat het normale gebruik het niet leelijk zal maken.
Voor de ontwikkeling van de Nederlandsche bouwkunst achten wij dit gebouw
belangrijk, omdat Friedhoff hier eenige aan onze bouwkunst vreemde elementen
introduceerde, zelfstandig verwerkte en tot iets echt Hollandsch consolideerde en
aldus aan onze bouwkunst nieuw bloed deed toevloeien en haar nieuwe wegen wees
voor een verdere ontwikkeling.
Richtsnoer voor Friedhoff was: iets te bouwen, waar de menschen onder de
gunstigste hygienische, administratieve en aesthetische omstandigheden kunnen
werken; waar het publiek gemakkelijk zijn weg vindt en het geheele stadsbestuur
zich even efficient als waardig kan voltrekken. En voorts iets
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AFB. 21. ONTVANGZAAL VAN B. EN W. ACHTER HET GOUDMOZAIEK VAN J. MOLIN EN J. BOUHUYS.
AAN WEERSZIJDEN DE BRONZEN KANDELABERS VAN IR. FRIEDHOFF

AFB.

22. GOUDMOZAIEK IN ONTVANGZAAL B. EN W. DOOR J. MOLIN EN J. BOUHUYS

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

378
te bouwen, waaraan menschen hun vreugde kunnen hebben, iets, dat hen verheft en
verheugt.
Dit bouwen was een Daad, zoowel van den architect als van de gemeente; en wie
zich hierop wil bezinnen, leze deze gevoelige en in hun eenvoud en waarheid zoo
treffende woorden, die gebeiteld staan in den gedenksteen in de hal:
‘In het jaar 1929 werden in een tijd van welvaart en vooruitgang de plannen
van Ir. G. Friedhoff voor dit huis der gemeente aanvaard. In het jaar 1930
legde burgemeester Edo Bergsma den eersten steen. In het jaar 1933 werd
onder het burgemeesterschap van J.J.G.E. Rückert het raadhuis voltooid
en in gebruik genomen in een tijd van groote werkloosheid en teruggang
op stoffelijk gebied.
Zoo verrees dit gebouw, een schakel tusschen op- en neergang in het
maatschappelijk leven, verfraaid door menig blijk van nobelen burgerzin,
als een plaats, waar in den wisselenden loop der tijden het
Gemeenschapsbelang steeds richtsnoer moge zijn voor het
gemeentebestuur.’

AFB.

23. HET WAPEN DER GEMEENTE ENSCHEDE
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Een te weinig gekende Spaansche schilderes: Maria Blanchard
door G.T. Scheltema
OOK van haar was er werk op die zeer overzichtelijke tentoonstelling van 20-ste
eeuwsche Fransche kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1932. Toch was
zij een Spaansche: zij behoort tot de kleine groep buitenlandsche kunstenaars, die in
het eerste kwart dezer eeuw te Parijs hun grootste ontwikkeling bereikten en die men
met hun Fransche tijdgenooten - de baanbrekers voor een deel - ondanks den
verschillenden aard van hun werk de P a r i j s c h e s c h o o l is gaan noemen.1) Haar
werk werd gekocht in Frankrijk, België, Engeland, Zwitserland en Amerika. Het is
louter toeval, dat het bij ons minder bekend is, minder dan bijv. de lichtere, gracieuse,
maar eenzijdige en bloedarme kunst van een Marie Laurencin. Karakteristiek is, dat
Blanchard nimmer exposeerde: zij zond slechts één maal in op een der openbare
salons, die van 1920, waar ze een werk exposeerde, dat veel succes had.2) Er werden
een paar boeken over haar geschreven, een door den criticus Waldemar George
(1927), een door mevr. Jacques Rivière (1933, eerder verschenen in ‘la Vie
Intellectuelle’ van Juni 1932). Zij kon met de kunsthandelaars slecht overweg, zoodat
haar laatste werk weinig verbreid is: ze had een dualistische, Spaansche
artiestennatuur, ze was intelligent, maar onpractisch, economisch, maar gul
verkwistend, van goeden smaak, maar zonderling en opzichtig in haar kleeding. Ook
had het noodlot twee uitersten in haar leven vereenigd: door een ongeluk harer moeder
was ze mismaakt ter wereld gekomen, doch ondanks haar uiterlijk was ze levenslustig
en verlangend naar wat het leven haar verbood: het moederschap.
Haar werk werd dan ook zelden blijmoedig, doch heeft nooit de cynische
wrangheid, die men weleens aantreft in dat van de Toulouse Lautrec, eveneens door
zijn physiek beperkt in de kansen van het leven. Zij overleed op nauwelijks
vijftigjarigen leeftijd in 1932. De laatste tentoonstelling het vorige jaar, voornamelijk
van haar posthuum werk, zonder eenige reclame, zelfs zonder verwittiging van de
pers (door familie geïnproviseerd) scheen de onpractische, on-commercieele traditie
van de schilderes te willen voortzetten. De Parijsche pers zweeg dan ook volkomen:
zij laat zich inviteeren en honoreeren, als ze niet tot schrijven verplicht is.
Ook deze kunstenares ondervond wel en wee van hare betrekkingen met

1) De meeste der gereproduceerde foto's werden welwillend afgestaan door den kunsthandel
Berger, rue Vavin, Parijs.
2) De schrijver is blijkbaar verkeerd ingelicht. Zij exposeerde meermalen, o.a. in den ‘Salon’
van 1922 twee doeken.
(Red. E.G.M.)
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den kunsthandel, waaraan ze wellicht een deel harer reputatie te danken heeft, maar
waarvan zij - ook blijkens de biografie door mevr. Rivière - veel ellende beleefd
heeft. Hoewel Maria Blanchard, wier eerste komst in Frankrijk dateert van kort vóór
den oorlog, in de omgeving en de vriendschap leefde van de voormannen van het
kubisme, Picasso, Juan Gris, Lypchitz (beeldhouwer), is ze nooit een kubiste à
outrance geweest en in haar werk der laatste jaren ziet men niets meer van een
mathematische constructie, ondanks de stevige structuur. Doch haar begrensde
levenstijd bleek voldoende om nog den gunstigen invloed van het veel gesmade
kubisme te kunnen toonen. Men zal van deze schilderes niet kunnen beweren - als
van vele harer jongere, veel exposeerende tijdgenooten - dat zij haar schilder- en
teekenvak nauwelijks kende. Zij vond haar werk nooit voltooid en zoowel vrienden
als kunsthandelaars hadden moeite om een voor hen bestemd doek uit haar handen
te krijgen. Zij kende niet de avontuurlijke speculatie op het toevallige slagen: aan
een zelfde doek of pastel werkte ze lang, soms meer dan een jaar, steeds zoekend
naar een verbetering, waardoor ze het te voren of tijdens haar werk gestelde ideaal
zoo dicht mogelijk zou naderen. Al is er van haar niet bekend, dat ze als Manet, een
portret veertig maal opnieuw begon (dat van Eve Gonzalès), men wist, dat haar
schilderijen soms gevaar liepen te worden ‘vermoeid’ door het soms te lang
‘af’-werken (de Franschen bezigen ook hier hun veel gebruikt woord f a t i g u e r ).
Daar ze vooral voor haar later werk de fijnste kleurnuances zocht, had het pastelleeren
haar voorkeur. Karakteristiek voor haar werkwijze is, dat ze eenzelfde onderwerp
vaak twee, driemaal herhaalde in pastel nadat het in olieverf geschilderd was of
omgekeerd, telkens in dezelfde grootte en slechts met verschillen, die alleen een
geduldige, nauwkeurige waarnemer opmerkt. Zoo zijn er van de licht gepastelleerde
t i r e u s e s d e c a r t e s (familiebezit) waarvan, door de lichte gele, grijze, mauve
tinten, de vormen op de reproductie ten deele ineenvloeien, minstens nog twee
replieken in donkerder gamma: één in olieverf (collectie J. Delgouffre), waarop bijv.
het door een der vrouwen gedragen kind een andere hoofdhouding heeft en een pastel
(collectie J. Grimar), waarop bijv. de drie linksche vrouwen nog zachter expressie
kregen. Wie haar atelier bezocht, zag de kunstenares dikwijls werken met een groote
liniaal. Zij zal zich daarvan wel zelden bediend hebben tot het verzekeren van den
onberispelijk-rechten lijn, doch meer voor haar transposities, haar replieken: men
vond veel houtskoolschetsen met ruitverdeeling (althans een ten deele imaginair net,
waarvan de verticale lijnen door vouwen, de coördinaten door cijfers waren
aangegeven). Karakteristiek is ook, dat deze kunstenares zoo goed als nooit naar
model werkte, zelfs niet voor een vlugge vóórschets: haar sterk geheugen registreerde
een langdurige en nauwkeurige herinnering aan expressie en plastiek, die ze op haar
wijze interpreteerde.
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MARIA BLANCHARD PORTRET VAN EEN MEISJE. COLL. KUNSTH. BERGER

(± 1929)
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MARIA BLANCHARD MOEDER EN KIND. COLL. PAUL PETIT

(± 1929)

MARIA BLANCHARD CHOCOLADE DRINKEND KIND. COLL. PAUL CLAUDEL

(± 1930)
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Men zou kunnen verwachten, dat door dit geheugenwerk en het telkens herhalen van
eenzelfde onderwerp - en dàt, toen de tekst bij anderen slechts prétexte was - de
spontaniteit afwezig zou zijn. Echter dit gevaar was juist afwezig omdat er geen kans
was, dat de natuur g e c o p i e e r d werd en de inspiratie van zoo langdurigen adem
was, dat de artieste het waargenomene telkens kon herscheppen. Hierboven was even
sprake van een door het kubisme verkregen soliede constructie, compositie: was het
misschien aan den anderen kant mede-oorzaak, dat door te veel aandacht voor dit
samenstellen en opbouwen, het werk allengs minder levendig van kleur werd? Het
oudere werk - bijv. het door de salon van 1920 nogal bekende schilderij l a
c o m m u n i a n t e , reeds in 1914 geschilderd - moet heviger van kleur geweest zijn.
Het oudere werk is moeilijk nog te vinden, doch de reproducties doen die eigenschap
reeds vermoeden, ook die van het geschilderde kinderspeelgoed, waarvan het kleine
houten paard doet zien hoe veel l e v e n de kunstenares aan haar - zeldzame ‘n a t u r e s m o r t e s ’ wist te geven. Doen sommige geschilderde kinderportretten
met sterke tegenstelling van licht en donker weleens aan werk - met Spaanschen
invloed - van Manet denken, haar latere doeken vertoonen, al zijn ze een enkelen
keer heel licht gehouden, meestal gedempte kleuren, grijzen en bruinen, halftinten,
waarin nu en dan een donker rood, een heller blauw den levendigen noot brengen,
een palet dat doet denken aan dat van Daumier, die veel naar Rembrandt had gekeken
(welk palet, dezen zomer in natura geëxposeerd, te Parijs, dergelijke kleurenproporties
bevatte). Haar expressie, die in de kinderportretten het sterkst is, kan minder met die
dezer meesters vergeleken worden; wees de critiek vooral op het Spaansche realisme
van de e e r s t e periode harer bloei, dat aan de zakelijkheid van een Velasqez kon
herinneren, het latere werk is dikwijls zoo gevoelig en psychologisch, dat die
beoordeeling onvolledig wordt. In 1922 schreef een harer beste beoordeelaars, Maurice
Raynal bijv. ‘zij gevoelde vooral den verschillenden aard, waardoor kubisme en
z.g.n. traditionneele kunst worden gescheiden. In de laatste overheerscht de
redeneerende rede, die meent, dat het eenvoudiger is om een voorwerp kant en klaar
te koopen dan om het zelf te fabriceeren.... Geholpen door het naturalistisch instinct,
dat zij erfde door haar Spaansche nationaliteit, laat zij zich niet beheerschen door
redenen, die haar kunst vreemd zijn. Geen psychologie, geen anecdote, geen decoratie.
De onderwerpen zijn slechts voorwendsels voor haar volmaakte vakkennis.’ Geen
psychologie in dat portret ‘la convalescente’, dat op de posthume expositie den
aandacht trok? Hier gaf ze - door eigen ziekte? - eerder t w i j f e l aan herstel, een
uitdrukking van hopelooze moeheid. Toch was de schilderes tijdens dit werk nog
verre van uitgeput: ze werkte - aan de schilderij en de fijnere repliek in pastel - vele
maanden en, schertste ze niet enkele dagen voor haar dood; ‘vous allez voir quand
j'irai mieux, je ferai des fleurs, de belles fleurs....
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de la peinture vendable, quoi!’ Want deze ongelukkige kunstenares had humor en
zij uitte dezen ook in haar werk nu en dan, maar tot bloemen schilderen kwam ze
niet, een blijde, gelukkige kunst, als van een Renoir, maakte ze niet en men behoeft
haar werk slechts te denken te midden van eenige Matisse's, van Dongen's, Bonnard's
om te beseffen, dat zoowel haar kleuren als de expressie van hare sujets een hevige
levenstragiek verraden. Diepe kunst is niet vroolijk.... Maar er was humor, gevoel
voor het komische, als zoo'n kies-pijn-kind werd geschilderd met een grooten witten
doek om het hoofd (de lange einden doen als ezelsooren) met een uitdrukking tusschen
huilen en lachen en er was ook humor - en scherpe psychologische observatie,
intimiteit! - in dat portret van die simpele oude Bretonsche vrouw met de pientere
kleine oogen, die ze ‘la vieille marquise’ doopte, een figuur met distinctie, doch geen
authentieke markiezin (voor deze had de schilderes stellig een anderen titel gekozen).
Want deze praallievende, maar mismaakte Spaansche had een tegenzin tegen
wereldsche uiterlijkheden en zelfs tegen pralende kerken. Zij schilderde verschillende
‘Maternité's’ (die ze nimmer een heiligen naam gaf). Een van die moederschappen
was een weelderig naakt, in zware contouren, dat blijkens de reproductie in het gen.
boek van W. George, doet vermoeden hoe de kunstenares ook in de zelden of nooit
herhaalde naaktschildering had kunnen uit munten. Haar onderwerpen waren slechts
zelden religieus - ze schilderde meen ik slechts één heilig kind ‘Saint Tarcissius’ en
een te mooi uitgedoste ‘j e u n e c o m m u n i a n t e ’ een theatraal, barok-achtig doek
(Salon d'Automne 1920), zoowel door de compositie, als door de zwierige teekening
en levendige kleurenschakeering. Bekende critici hebben zich erover uitgesproken:
men verwachtte veel van deze kunstenares, doch toch een andere evolutie. Men ziet,
vooral in de schilderijen met meerdere figuren, hoe goed een wel-overwogen
compositie de onderdeelen bijeen houdt. Zou men echter de werken in deelen splitsen,
dan zou elk stuk opnieuw een schilderij zijn. Ik denk aan de ‘Tireuses de cartes’ en
aan die groep vrouwen in een vertrek, waar een meisje met lange haren het hoofd
heeft te rusten gelegd op een tafel. Van deze laatste figuur (in dezelfde houding)
bestaan ook een paar afzonderlijke werken in olieverf en pastel.
Karakteristiek is, dat die in 1913-14 geschilderde ‘communiante’ eerst 6 jaar later
(ook al waren daarvan vier oorlogsjaren) op een Salon d'Automne vertoond werd en
dat - zooals gezegd - het daarna uit was met exposeeren! Dit in een tijd waarin de
tallooze kunstenaars (althans schilderende menschen) elkaar een concurrentie aandoen,
als wellicht nimmer te voren.
De biografe van de kunstenares (de wed. van den schrijver Jacques Rivière) merkt
naar aanleiding van dit werk op: ‘zij was de eenige, die niet wilde begrijpen, dat zij
sedert dien (1920) iemand was en dat zij met een beetje handigheid, met wat meer
practischen zin, wat meer eerzucht en
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wat minder gewetensbezwaar, wat minder geloof in de goede trouw der kooplieden,
in korten tijd een nogal goede carrière had kunnen maken. Maar nu haar leven geheel
open voor ons ligt, moeten we wel zien, dat dit tot het einde er een was van een arme
gevangen vogel. Drievoudige gevangenschap, van het gemartelde lichaam, het
verhongerende hart en de vijandige wereld.... Er was voor haar uit die boosaardige
kooi geen andere uitgang dan die waardoor men slechts eenmaal gaat.’
De schrijfster is gepréoccupeerd door de vraag in hoeverre de geloofsovertuiging
der kunstenares haar werk beïnvloed heeft in de verschillende phazen; legde de
dikwijls goed oordeelende Raynal (na het overlijden) vooral den nadruk op de
godsdienst geworden kunst, de biografe meent, dat de kunst, in de laatste jaren vooral,
beheerscht werd door het geloof, doch dat dit nog niet het geval was toen zij de
bovengenoemde c o m m u n i a n t e schilderde - ondanks het onderwerp: ‘het is of
zij (daarin) alles wat er hevig Spaansch in haar was, op éénmaal heeft uitgegoten misschien ook een geheim gevoel van wrok jegens een godsdienst, waarin ze tot dat
oogenblik slechts martelingen had kunnen vinden.’ Deze kunst is dikwijls zoo
menschelijk, zoo levend, dat ook iemand, die niet katholiek, zelfs iemand, die niet
‘Christelijk’ is, niet vreemd staat tegenover een schilderij als dat van den kleinen
Tarcissius, ook al zal hij niet de geestdrift ondervinden van een geëxalteerden
geloovige, als de dichter Paul Claudel, die door dit doek tot een lang vers geïnspireerd
werd.1)
De beste karakteristiek van een kunstenaar is zijn werk. Kent men hem daaruit te
weinig, dan is hij wellicht maar een matig kunstenaar. Het werk van M. Blanchard
kenschetst haar gevoel, haar ernst, haar intelligentie, haar kunde en haar kunnen,
haar wilskracht en nog meer.... Wie haar werk kent, wil méér van haar weten, wie
iets van haar levenstragedie weet, verlangt haar werk te zien. Zij heette eigenlijk M.
Gutierrez-Blanchard naar haar Spaanschen vader; haar moeder was half Fransch,
half Poolsch. ‘Seul l'amour du Christ retrouvé put enfin effacer, vers la fin de sa vie,
la rancune farouche qu'elle n'avait cessé de nourrir contre cette mère placide et
satisfaite qui n'avait jamais tenté de la faire soigner’2) (ze was n.l. mismaakt gebleven
ten gevolge van een val van haar moeder, kort voor haar geboorte, toen deze het
rijtuig der Poolsche grootmoeder besteeg). Zij werd te Santander geboren....
‘gedurende geheel haar kindsheid en later, toen zij te Madrid op 18-jarigen leeftijd
haar opleiding in de schilderkunst begon, in den tijd wanneer het hart vervuld is van
verwachting en liefde, liepen de straatjongens haar achterna, beleedigden zij haar,
deden ze haar gang na en de vrouwen maakten opzichtig een kruis om zich te
behoeden tegen het

1) Opgenomen in: la Vie Intellectuelle van October 1931 (Editions du Cerf. Paris).
2) Dit en het volgende is grootendeels ontleend aan de kort biografie door I. Rivière éditions
Correa, Paris '33 vroeger in: ‘La vie intellectuelle’ van Juni 1932.
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noodlot. Later te Parijs waren de voorbijgangers minder wild.... men besefte echter,
wanneer men haar begeleidde, dat, hoewel zij de oogen afwendde, al haar
lichaamszenuwen die afschuwelijke opmerkingen (blikken) gevoelden. Zóó rijk aan
liefde, verteerd door de behoefte aan iets, aan iemand te worden gegeven, bezeten
door het hevigste moederlijke instinct, moest zij leven in afzondering. Nooit gelukte
het haar daarin geheel te berusten. Zij was niet bitter en reclameerde niets; maar, als
men wilde, dat zij haar geluk zou vinden in haar kunst en dat zij zich zou verheugen
over haar gaven, antwoordde ze stijfhoofdig en droevig in dat gekke, Spaansche
Fransch: non, non, c'est mieux la beauté qué lé talent! En zij zou al haar schilderijen
in den wind gegooid hebben en allen genie en alle roem ter wereld, zoo zij een eigen
kind op den arm had mogen dragen....
Voorts was zij in de kunst zooals in alles te argwanend en te zeer gepijnigd door
haar legendarische “escrupules” dat die wat anders voor haar had kunnen zijn dan
een zeer geraffineerde marteling.’ Maar gaan wij kort even haar verderen levensloop
na. Nadat ze dus haar eerste kunstenaarsopleiding te Madrid had gekregen - en men
haar reeds een zilveren medaille had toegekend - ging ze omstreeks 1907 naar het
zoolang begeerde Parijs, waarvan zij zoo gehouden heeft en dat.... zoo hard voor
haar was. Zij begon er in armoede - met honderd (oude) francs in de maand - te
werken op het atelier van den schilder Anglada, zich voorbereidend voor een
vergelijkend Spaansch leeraars-examen. Zelfs toen later haar werk goede prijzen
maakte, kwam ze nooit boven de geldelijke misère uit: zij was iemand met
tegenstrijdige eigenschappen, haar schranderheid ging niet gepaard met tact, haar
hulpvaardige royaliteit niet met practischen zin. Maar vóór de latere bloeitijd van
Blanchard's talent aanbrak, keerde de kunstenares - eind 1913 - nog voor enkele jaren
naar haar vaderland terug. Van die periode, waarin zij zelfstandig zocht naar haar
eigene uitdrukking, dateert de schilderij, die eerst jaren later - en na veel ‘toevallige’
materieele misère dus - de aandacht op haar zou vestigen door de expositie op een
Herfst-salon: l a C o m m u n i a n t e (reeds besproken). Een benoeming tot leerares
aan de normaalschool te Salamanca bracht niet de gewenschte voldoening: na een
jaar verliet ze het voor haar te banale middel van bestaan, familie en geboorteland,
om naar Parijs terug te keeren. Hadden de vernederingen en de kwellingen, die haar
onderwijs veroorzaakte, het gebrek aan belangstelling van haar leerlingen, die niet
meer wilden leeren dan het illustreeren van menu's en het copieeren van
prentbriefkaarten, haar reeds ontmoedigd, de moeilijkheden, die de Spaansche douane
haar berokkende bij het meevoeren van enkele eigen schilderijen - haar eenigen
rijkdom! - deed haar afkeer van haar land nog toenemen. Verdiende zij ook nauwelijks
genoeg om niet te verhongeren, de reeds naam makende kunstenaars, waar ze mee
omging, Picasso, Modigliani, Metzinger, Lhote, Favory etc. begonnen haar werk te
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waardeeren en na den salon van 1920 namen de verwachtingen van haar talent nog
toe. Maar ze bleef den kubisten niet trouw en meer en meer begon, na de nog wat
hevige kleur en de opzettelijk geometrische teekening, die van lijden en doellooze
liefde doortrokken menschelijkheid door te schemeren. Zij werd bekend - ook dank
zij dien verafschuwden kunsthandelaar.... Verschillende goede werken, waarvan er
eenige nog zeer aan den kubistischen tijd herinnerden, kocht hij, schijnbaar met
tegenzin en ze verdwenen tegen goede prijzen naar Amerika, Engeland, België....
Maria Blanchard heeft tot haar dood (nog tien jaar) geleefd in een typische c i t é
d e l a b o h è m e , zooals Parijs er nog enkele bewaart en die met hun kleine
atelier-huizen en stille tuintjes aan begijnenhoven doen denken. Eenige vrienden
hadden haar geholpen met de huur van zoo'n klein paviljoen (rue Boulard) waar de
kans op een rustig bestaan nogal groot scheen. Dat een dergelijke nabijheid van
kunst- en andere broeders, die gaarne hun vensters naar de tuinen openen, een
cacophonie van radio, gramophoon en andere opdringerige geluiden beteekende, die
in het stille hofje nog erger kon zijn dan in een andere ombouwde grootsteedsche
binnenplaats, spreekt van zelf. Maar minder begrijpelijk is, dat de kunstenares zoowel
haar werk als haar leven, dat reeds te kort zou blijken om de volle maat van haar
schepping te geven, schijnbaar opzettelijk bemoeilijkte door allerlei complicaties uit
te lokken.
Was zij omstreeks 1925 los van elke school en leerstelling, tevens werd bevorderd,
dat ze vrij kwam van vroegere systemen doordat zij zich brouilleerde met eenige
kunstenaars, die in de mode waren. Een Belgisch amateur kocht geregeld van haar
en wéér had ze contracten met twee kunsthandelaars kunnen sluiten. Want voor de
particuliere transactie bleek ze toch weinig geschikt: ze kon moeilijk van haar werk
scheiden, zelfs aan vrienden verkocht ze met tegenzin, eerder gaf ze weg aan de
allerbeste. Een kooper protesteerde soms, dat er van een begeerd werk, replieken,
althans veel op herhalingen gelijkende pastels of schilderijen zouden gemaakt worden,
doch, eerder zou de koop mislukken dan de schilderes van haar voornemen afzien!
De Belgische amateur en vriend overleed, de crisis naderde en toch liet zij - van
geleend geld - een hulpbehoevende zuster met kroost uit Spanje bij zich komen.
Zoowel uit behoefte aan actie en expansie, als door medegevoel, bleef ze compliceeren
(ze liet een atelier bouwen boven haar paviljoen, ze ondernam een pension, hoewel
zij zich nauwelijks tijd gunde voor eigen voeding, huurde nog een aangrenzend
paviljoen enz.).
Behalve haar kunst mislukte haar natuurlijk alles: ondanks de contracten - schrijft
de biografe - gelukte het haar niet één keer, in haar geheele leven, om een bedrag in
handen te krijgen, dat een veilig bestaan gedurende de eerst volgende dertig dagen
beteekende! En zoo bleef het tot kort voor haar dood, toen een hevig lijden haar het
werken onmogelijk maakte: haar naastbestaanden erfden niets dan eenige schilderijen,
schulden en een proces.
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De ontwikkeling van het moderne tooneel in de Vereenigde Staten
door Cornelius Conyn
WANNEER men het over het Amerikaansche tooneel heeft, denkt men meestal in
de eerste plaats aan amusementskunst. Wij willen hier de filmindustrie, die enkele
tooneelsterren en auteurs van New York aan wereldfaam hielpen, geheel buiten
beschouwing laten, al is ook daar opmerkelijk, dat, evenals in plankenland, het
leeuwenaandeel der productie gevormd wordt door het lichte genre en er slechts
weinig werken van hoog kunstgehalte werden opgevoerd.
Een ieder heeft gehoord van de overdadig uitgedoste revue's en ‘musical comedies’,
operettes met honderden medewerkenden, legio variété attracties, die met het werk
zelf niets te maken hebben; een tot het uiterst geperfectionneerd tooneel van een
onverbiddellijk mechanisch rythme, even strak gespannen van tempo als de feillooze
steps der onvermijdelijke girls, even volmaakt.... even zielloos.
Doch daarnaast zijn er dan de legio Broadway theaters, die de groote,
commercieel-beproefde successen van Londen en Parijs overnemen, terwijl er tevens
werk van bekende Amerikaansche schrijvers wordt opgevoerd. Dit zou dus het èchte
tooneel van de Vereenigde Staten moeten zijn, wier artistiek leven zich hoofdzakelijk
in de twee reuze-steden New-York en Chicago concentreert.
Een eerste factor die in het oog moet worden gehouden om de keus van de stukken
te begrijpen, die het Amerikaansch publiek wordt voorgezet, is het tot het uiterst
doorgevoerde stersysteem, hetwelk er sterk toe bijdraagt rollen speciaal te kiezen
met het oog op de kwaliteiten van de een of andere ‘leading lady’, wier groote
populariteit alleen al een kassucces waarborgt, waarbij dan de artistieke overwegingen
dikwijls in het gedrang komen.
De twee meest gevierden onder hen zijn de inderdaad zeer verdienstelijke actrices
Catherine Cornell en Ethel Barrymore, telg uit Amerika's meest beroemde
tooneeldynastie - in dit land is een familie sinds 1820 voor het eerst op de planken
bekend reeds van oerouden adel - waarvan twee andere leden John en Lionel door
de film een wereldreputatie hebben verworven. In de zoo juist uitgekomen film
‘Raspoetin’ kan men voor de eerste maal het trio tezamenspelend bewonderen.
Om echter tot het repertoire van de luxueus ingerichte Broadway theaters
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terug te keeren: men voelt het al aan, in die groote weelderige zalen, waar de
behoorlijke plaatsen zelfs nu nog, na de baisse door de crisis veroorzaakt, drie tot
vier dollars kosten, kunnen slechts lichte, frivole of gemakkelijk boeiende stukken
worden gegeven, juist diepzinnig genoeg om te kunnen worden genoten door een
zakenman, die na een dag van zenuwsloopenden arbeid en een stevig diner enkele
uren verpoozing komt zoeken, terwijl zijn echtgenoote de gelegenheid waarneemt
om in de lange pauze haar laatste Parijsche modeljapon te laten bewonderen en tevens
het crediet van haar man te helpen verhoogen door te toonen dat zij nog altijd haar
familie-diamanten bezit.
Met een groot publiek van een dergelijke mentaliteit - en hetgeen elk Europeeër
onmiddellijk opvalt is de standaardontwikkeling van de massa, wier sociaal milieu
uitsluitend bepaald wordt door woonadres en bankrekening, terwijl de kleine groep
werkelijk ontwikkelden meest arme intellectueele werkers zijn - is het haast
onmogelijk werk van diepen zin en hoog kunstgehalte op te voeren, tenzij dan dat
een zeker snobisme of een uit Europa overwaaiende mode een reeks opvoeringen
van een bepaalde schrijver mogelijk maakt, zooals dat bijvoorbeeld met Pirandello
het geval was, eens het idool der snobs, nu bijna vergeten. Een ander voorbeeld is
de opvoering van Shaw's Saint Joan, waarvan de wereldpremière in het kleine en
afgelegen Garrick Theater ging, om vandaar uit den triomftocht over de heele wereld
te gaan maken.
Den 28en December 1923 openbaarde de New Yorksche actrice Winifred Lenihan
al haar kunnen in de werkelijk magistrale vertolking van de titelrol, een uitbeelding
die hoog uitging boven die van haar Londensche kunstzuster de beroemde actrice
Sybil Thorndike en misschien alleen te vergelijken is met die meest ontroerende aller
Joan's, van Madame Ludmilla Pitoëf.
Bij ons kent men voornamelijk de Amerikaansche tooneelschrijvers die zich op
het lichte genre toelegden. Stukken als ‘Abie's Irish Rose’ van Ann Nicholls,
wereldsuccessen als het nog altijd gespeelde ‘Baby Mine’ van Marguerite Mayo of
‘Peggy-m'n-kind’, sentimenteel met een traditioneele ‘happy ending’,
detectivestukken, echtscheidingscomedie's, die een weerklank lijken (en dikwijls
zijn) van de Parijsche boulevards, of gangster geschiedenissen die hun uitsluitende
oorspronkelijkheid aan de Chicago bandieten te danken hebben.... het heele gamma
van Grand Guignol tot aan de Folies Bergère toe.
Echter - niet alle Amerikanen willen slechts commercieele successen produceeren
en niet alle toeschouwers zijn invloedrijke zakenlui die aan een moeilijke digestie
de noodzaak paren hun crediet door middel van decoratieve echtgenooten op te
houden.
Er zijn, gelukkig voor het menschdom in het algemeen en voor de kunst in het
bijzonder, enkele tooneelschrijvers die groot talent hebben en waar-
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van er tenminste één de werelderkenning heeft verworven, daar zijn werk in heel
Europa met succes werd opgevoerd.
Deze man is Eugene O'Neill, Amerikaan in hart en nieren maar trotsch op zijn
Iersche afkomst, die hem ongetwijfeld die bewegelijkheid van geest, dien zin voor
lichten humor heeft meegegeven, die zoo dikwijls in de Nieuwe Wereld ontbreekt.
Tooneelstukken als: Strange Interlude, Desire under the Elms, The Hairy Ape, en
vooral dat prachtige negerstuk Emperor Jones, enkele jaren geleden door de
Utrechtsche Studenten ingestudeerd, zijn overal gespeeld. Dit laatste stuk werd
kortgeleden voor de film bewerkt en prachtig vertolkt door den negerzanger Paul
Robeson, in ons land beroemd als de onvergetelijke zanger der negro spirituals.
Merkwaardig is echter dat in verhouding tot het groote aantal zeer goede moderne
romanciers - Sinclair Lewis, Theodore Dreiser, John dos Pasos, om er slechts enkelen
te noemen - er slechts weinig dramatische auteurs zijn te vinden. Misschien is dit te
wijten aan de zoo juist uiteengezette exploitatiewijze van het tooneel, die een loonende
opvoering van een diepgaand, nieuw of experimenteel stuk haast onmogelijk maakt,
aangezien er in dat opzicht niets voor de opvoeding van het publiek werd gedaan.
De Amerikaansche kunstenaar, uit den aard practisch, wendde zich dus tot andere,
gemakkelijker te verwezenlijken uitdrukkingsvormen van zijn ontroering. Temidden
van die toeschouwers echter, die niet alleen een goede spijsvertering bezaten, maar
ook een levendige belangstelling voor alles wat het tooneel betrof - en welk jeugdig
intellectueel interesseert zich daar niet voor? - vormden zich verschillende groepen,
die besloten bij gebrek aan opvoeringen van werk dat hun de aandacht waard leek,
deze zelf, zoo goed en zoo kwaad als het ging, in hun vrijen tijd in scène te zetten.
Geheel onafhankelijk van elkaar werden in verschilllende deelen van het land, in
groote en kleine plaatsen, die amateurgroepen, uit eenzelfden drang en nood geboren,
gesticht. Sommigen groeiden uit tot professioneele instellingen en alles wat van
blijvend belang is in het Amerikaansche tooneelleven kwam hieruit voort. Zij wilden
niet alleen de nationale kunst aanwakkeren, maar ook experimenteermogelijkheden
geven aan regisseurs, musici, schilders. In vele kleine steden, van tooneelspeelkunst
gespeend, werden deze ‘Little Theatres’ de kern, waaromheen heel het intellectueele
leven van een stad draaide.
Om dit te illustreeren zullen wij den ontwikkelingsgang nagaan van twee geheel
verschillende groepen, waarvan er één uitgroeide tot de meest beroemde der moderne
New Yorksche Theaters, het ‘Theatre Guild’ terwijl de andere, die der ‘Wisconsin
Players’, in het leven geroepen door een begaafde actrice, die bij toeval in Milwaukee,
een kleine stad vlak bij Chicago, belandde, zich ontwikkelde tot een der bekende
amateur-theaters van het land, in wier school verschillende, nu beroemde, acteurs
werden gekweekt
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en die zeer interessante opvoeringen gaven, die zij op tournee tot zelfs in New York
brachtten.
In het roerige jaar 1916 - zooals de heele Amerikaansche geschiedenis is ook die
van het tooneel nog betrekkelijk jong - stichtten enkele geestdriftige jongeren,
decorateurs, spelers, schrijvers, musici, electriciens en zelfs zakenlui, een groep, die
in een soort schuur elke week bijeenkwam, vol jeugdig vuur en idealen, besluitend
geheel met eigen middelen, eigen decors, eigen spelers en nieuwe regiebegrippen,
enkele uitvoeringen te geven van onbekend werk van hoog kunstgehalte. De schuur,
aan de afgelegen Washington Square ergens in een achterbuurt van New York gelegen,
werd heel weidsch gedoopt ‘The Home of the Washington Square Players’.
Alle leden waren gelijkelijk aandeelhouders; lief en leed, fiasco of succes, moreel,
artistiek en financieel, zouden gezamenlijk worden gedragen.
Als eerste opvoering kozen zij een Japansch werk ‘Bonds of Interest’, met in de
hoofdrol Augustin Duncan, een broer van de beroemde danseres Isadora. Hoe
bescheiden zij ook begonnen waren, hun poging werd dadelijk door de pers opgemerkt
en zooals al het nieuwe in dit land van de jeugd, aangemoedigd. Langzaam aan, bij
elke nieuwe maandelijksche opvoering, begon het succes te stijgen, vooral daar zij
onvermoeid begonnen te ijveren voor de zoo stiefmoederlijk behandelde eenacter,
waaraan zij dikwijls heele avonden wijdden. Ook de moderne montage der stukkken,
met gordijnen en lichteffecten, een enkele gestyleerde plant of een symbolisch, fel
belicht beeld tegen een zwartfluweelen achtergrond, baarde in het op realistische,
zwaar vergulde en gebeeldhouwde tooneeldecors ingesteld publiek, veel opzien.
Tot de oprichters behoorden jonge lieden als Lawrence Langer, Helen Westley,
Lee Simonson, Philip Moeller, Teresa Helburn, nu allen beroemde acteurs. En hun
opmerkelijke tooneeltalenten konden tot volle ontplooing komen toen de gulle gave
van een Maecenas het hun mogelijk maakte van amateurs beroepsmenschen te worden,
die zich niet meer om de zorg voor het dagelijksch brood behoefden te bekommeren,
doch zich geheel aan de kunst konden wijden. Een van hun eerste groote successen,
dat heel artistiek New York naar het inmiddels verbeterd en vergroot theater deed
optrekken, was Molnar's ‘Liliom’. Andere, niet minder interessante opvoeringen
volgden. Pirandello, Shaw, Crommelijnck, Eugene O'Neill niet te vergeten, ook al
ging de wereldpremière van verschillende van zijn stukken bij een andere New
Yorksche groep, die zich ‘The Provincetown Players’ noemden, op dezelfde basis
opgericht, maar die altijd, hoe verdienstelijk hun werk ook was, amateurgroep is
gebleven.
De schuur aan de Washington Square was reeds lang te klein gebleken voor het
groeiend publiek, waarvan het trouwste deel door abonnementen de jonge groep
steunde. Het eveneens tamelijk ver afgelegen
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Garrick Theater werd gehuurd, waar het eerste verbazingwekkend financieel succes
geboekt werd met Shaw's Saint Joan, hetgeen de ondernemenden deed besluiten een
eigen theater te laten bouwen, naar eigen theorieën en behoeften ingericht, waarin
zij tot op heden toe de kunst met een groote K dienen. De troep is op co-operatieve
basis gevormd. Het stersysteem wordt geweerd, men let vooral op hecht en sterk
samenspel, gebaseerd op jarenlang gezamenlijke training. De spelers, die tot de vaste
troep behooren, zijn allen aandeelhouders en dus direct geïnteresseerd bij het
financieele zoowel als het artistieke resultaat. Ook al zijn enkelen onder hen in
werkelijkheid sterren, zooals Helen Westley, door het publiek aangebeden en door
haar groote kwaliteiten dikwijls aangewezen de hoofdrolvertolkster te zijn, zoo
hebben andere, jongere actrices eveneens een kans en niet zelden ziet men bezettingen
waarin kleine rollen door de bekende spelers worden vertolkt terwijl een
nieuwaangekomene zijn of haar kans krijgt in een eersteplans rol.
Een van hun laatste succes-opvoeringen - voorjaar 1933 - was ‘Design for Living’,
het laatste werk van den populairen Engelschen schrijver Noël Coward, die er zelf
de hoofdrol in vervulde.
Een pas bij Gaston Baty aangevraagd contract voor de alleenopvoering van
Dostojewski's ‘Schuld en Boete’, een stuk waarin de groote samenspelkwaliteiten
van het Theatre Guild ten volle tot hun recht kan komen, doet New York reeds uitzien
naar een lange reeks opvoeringen van een nieuw wereldsucces van het avant-garde
theater.
De geschiedenis van de ‘Wisconsin Players’, hoewel paralel loopend aan die van
het Theatre Guild, is toch in wezen een heel andere.
In de eerste plaats was het hier één enkel persoon, Laura Sherry, vóór haar huwelijk
bekende actrice van New York, die door de omstandigheden van het leven naar de
kleine stad Milwaukee verplaatst, den stoot gaf tot het oprichten van een kleine
amateurclub, waarvan zij tot op heden, een twintigtal jaren later, de ziel en de leidster
is, en die haast ondanks zichzelf uitgroeide tot de in heel Amerika bekende groep
der Wisconsin Players.
Milwaukee, provinciestadje op een uur afstand van de miljoenenstad Chicago
gelegen, groot bierbrouwerscentrum en evenals de ‘stad der abattoirs’ voor het
grootste gedeelte door Duitschers, of van Duitsche ouders afstammenden, bewoond,
verschilde in slaperige onverschilligheid wat het openbare leven betrof in niets van
andere provinciestadjes.
Voorzag de amateurclub, die zij stichtte, dan ook niet dadelijk in een sterk gevoelde
behoefte, de jeugd was met haar en alles wat de stad aan intellectueele elementen
bezat - een handjevol - schaarde zich om haar heen. Uit den aard der zaak waren er
veel Duitschers bij en van de oprichting af werd dan ook besloten naast de Engelsche
afdeeling ook een Duitsche theaterclub te vormen, die met dezelfde decors en
costuums de op te voeren
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stukken zouden herhalen en in de Duitsche taal ook enkele klassieken ten tooneele
brengen.
Men begon - zonder veel middelen - in een ouden stal. Evenals die andere kribbe
schijnt de wieg der Amerikaansche tooneelkunst altijd in een bescheiden omgeving
geplaatst te zijn geweest ....misschien een symbool van diepere beteekenis, als men
bedenkt dat een tijd van overvloed nooit gunstig is geweest voor spiritueele
ontwikkeling en dat in dit land van vroegere weelde de macht van het geld de ernstige
muze van de groote schouwtooneelen had verjaagd.
Men wierf moeizaam, vechtend tegen de lauwe onverschilligheid der zuinige
provincialen, leden, die tegen een dollar per hoofd het recht hadden de vier
opvoeringen, die dien eersten winter zouden worden gegeven, bij te wonen.
Alle handen zetten zich aan het werk. Laura Sherry, de energieke en onvermoeibare,
met het willige doch rauwe materiaal der acteurs-in-spe die nog nooit door het
voetlicht waren beschenen, gaf lessen: dictie, dans, litteratuur. Een jonge componist
bracht een eenacter met muziek - Laura zette zich aan de piano en hielp het koor in
te studeeren. Een klassieke opvoering werd voorbereid - het was Mrs. Sherry die
aanwijzingen voor de costumes gaf.
Op een tekst van haarzelf werd een ballet ontworpen, een uitstekende vertaling
van Schnitzler gaf een succesnummer zoowel voor den Duitsche als voor den
Engelschen avond en... het doek ging op voor de eerste uitvoering. Langzaam maar
zeker ontwaakte zelfs het onverschillige Milwaukee, vooral toen critici, van ver
gekomen, hetgeen hen aan belangrijkheid deed winnen, het gerucht gingen verspreiden
dat er in dat vergeten stadje, met een handvol jongeren, groote dingen werden gedaan.
De kroon op het werk werd gezet, toen een officieele uitnoodiging van New York
de heele troep voor een week naar Broadway verplaatste, waar het programma van
vijf eenacters tot een groot succes werd.
Als een weemoedig sprookje klinkt het verhaal van die oude onderwijzeres, die,
tot haar vijftigste jaar door haar meisjesleerlingen geplaagd, in pensionaten
litteratuurles gaf, een gejaagd, onaantrekkelijk vrouwtje, dat door de magie van het
voetlicht haar eigenvergeten ziel voor enkele uren terugvond en openbloeide tot een
ranke figuur van pathetische ontroering en die na de triomfantelijke New Yorksche
opvoeringen schitterende aanbiedingen kreeg van een groot theater voor een hoofdrol.
Na lang weifelen sloeg zij het aanbod af, zij voelde zich te moe, te opgebruikt om
het nieuwe leven te durven beginnen, terwijl ook de invloed van haar preutsche
kwakeropvoeding haar deed volharden bij dit besluit.
Ergens in een vergeten uithoek van Californië legt zij nu aan even onverschillige
als rijke farmersdochters de schoonheden uit van Shelley en Shakespeare.
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Anderen echter, jonger en even talentvol, werd de school der Players een springplank
naar een succesvolle loopbaan. En niet alleen wat het spel betreft, ook de dansschool,
waaraan steeds veel aandacht werd besteed, daar dikwijls balletten of pantomimes
op het programma kwamen, bracht enkele eminenten naar voren, zooals de
tegenwoordige balletmeester van het Scala Theater te Milaan, die als veertienjarige
jongen zijn loopbaan in Milwaukee begon....
De Wisconsin Players geven nu geregeld elk jaar een tiental openbare uitvoeringen,
waaronder een revue, die niet met klatergoud en girls, doch met geest en goeden
smaak is gemonteerd. Elke opvoering wordt door een anderen regisseur voorbereid
en men streeft naar groote verscheidenheid van programma, terwijl de werken van
jonge Amerikaansche auteurs gaarne worden aangenomen. Voor experimenteele
doeleinden is er verder een klein tooneel ‘workshop’ genoemd, een soort laboratorium
waar een ieder zijn ideeën kan verwerkelijken, daar materiaal en spelers aanwezig
zijn. Onnoodig te zeggen dat naast veel middelmatigs dit miniatuurtooneel af en toe
een verrassing brengt, die dan op een der officieele uitvoeringen onder het oog van
pers en publiek wordt gebracht.
De Wisconsin Players zijn en blijven in wezen amateurs, zij hebben een eigen
theater, een administrateur die enkele betaalde krachten onder zich heeft, inkomsten,
verzekerd door het abonnementsysteem en de opbrengst der uitvoeringen.
Deze groep heeft er niet alleen sterk toe bijgedragen het intellectueele peil van
een gansche stad te verhoogen, doch zij heeft ook een niet te onderschatten invloed
gehad op de formatie en de ontwikkeling van andere ‘Little Theatres’, die later in
verschillende deelen van het land werden opgericht, en die niet alle uitsluitend van
lokaal belang zijn, daar vele groepen vooral gedurende de zomervacanties tournee's
ondernemen en ook door een uitwisselsysteem van stukken of troepen voor verdere
verbreiding zorg dragen.
Voor een land als Amerika, dat het gevaar liep geestelijk in een te materialistische
levensbeschouwing onder te gaan, zijn deze instellingen van het grootste nut, men
kan haast zeggen dat zij als noodzakelijk tegenwicht onmisbaar waren. Tevens dragen
zij er in hooge mate toe bij het publiek, dat opvoeding zeker noodig heeft, vertrouwd
te maken met een kunst die iets anders geven wil dan oppervlakkig amusement.
‘Ieder land heeft het theater dat het verdient’ - wanneer de instelling van de Little
Theatres, die ondanks of misschien dank zij de moeilijke tijden doorgaat zich uit te
breiden, meer en meer een eerste plaats in het cultuurleven van Amerika zal gaan
innemen, dan heeft het groote land, waarvan Europa in de toekomst nog zooveel
verwachten kan, zich op dat gebied tenminste niet te beklagen.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

393

Isaäc Israëls
Schets door Henriëtte Mooy
ONOPGEMERKT, maar vol opmerkzaamheid, koeltjes, maar innerlijk een levend
vuur van nauwlettenden aandacht en waarneming, schijnbaar achteloos, maar in den
geest onafgebroken jacht makend op al wat licht, stout, gracieus, bewegelijk en
zwierig was, - losjes, luchtig-cordaat en bedaard, zoo drentelde Isaäc Israëls tusschen
de flaneerende menigte, met het aangename gemak van den cosmopoliet, met de
opgewekte tevredenheid van hen, die ‘overal thuis’ zijn.
Zou Isaäc Israëls ‘klein’ van gestalte zijn geweest? Ik weét het niét, - alles aan zijn
persoon was zoo karakteristiek en expressief, zijn conversatie zoo levendig en
intéressant, dat er nimmer tijd restte om hem de maat te nemen. Indien een gelukkig
toeval er toe wilde medewerken, kon men enkele détails waarnemen.
Hij had een machtigen duim, een délicaten pink, die al de fijnheid, geest en
aesthetische intelligentie van zijn aard scheen uit te drukken, en zijn geheele hánd
was een hand vol begrip, warmte, eenvoud en hartelijkheid.
Zijn oogen deden nu eens denken aan een blauwe avondlucht vol twinkelende
lichtjes, dan weer aan de lichtende glans-velden van grijze, groene of blauwe zeeën,
aan blinkingen, afnemend, toenemend, als bij een eb en een vloed.
Hij had een fijnen, langen neus, die sprak van speurzin, vind-vermogen en geduld,
- een klein ‘gewoon’ voorhoofd, waarover wat onaanzienlijke scheeve streepjes van
rimpels, die komisch soms werken konden,
een klein ‘gewoon’ hoofd, éminent klein hoofd, dat, voor wie zien kon, de
verzichtbaring was van het verborgen gemoeds-juweel,
een kleinen mond, de smalle lippen in een lachje, in verbetenheid of triestigheid,
wat weggemoffeld tusschen 't grijzige ge-haar van snor en puntbaardje.
Zijn stem was mat en licht, hij sprak snel, met iets jeugdigs, jongensachtigs en
directs dat charmeerde; zijn woorden waren zacht van geluid, nochtans zeér
pre-ci-seerend, zeér, als met een spies, raak treffend het juiste.
Schertsend, zijn kwinkslagen met gedempte stem rechts en links uitstrooiend, zich
gaarne schijnbaar verliezend in de menigte-die-zich-amuseert, ging Neêrland's
moderne Frans Hals zijn heroïschen weg, - sober van gebaar, onopvallend in alles,
werkend waar niemand hem zag, in een ononderbroken, fellen, geruchtloozen Storm
van Activiteit, gansch zijn ontzagwekkend oeuvre, gansch zijn groote kunst,
tevoorschijn tooverend zonder één groot woord.
12 October 1934.
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Het doel
door Johan de Molenaar
‘en ben in mijne vrede alleen’,
(JEOPOLD)
Ook ik ben soms alleen in vrede,
wanneer de dag een afgrond is
en ik langs veiligbreede treden
mag dalen tot 't geheimenis
dat in zijn diepte wordt beleden,
doch eeuwig onbenaambaar is.
Of dan de zon schijnt op de hoven,
of dat de regen langs mijn raam
komt gudsen, of er vlokken stoven
van jachtsneeuw, - niet meer dan een naam
zijn al die dingen, als de strofen
van doode liedren, zonder aêm.
In de verdwazing van het heden,
't kaleidoscopisch druk gewoel,
vindt, in die korte eenzaamheden,
mijn leven dan zijn laatste doel:
de kleine stoet, stil aangetreden,
zachte gedachten, klaar en koel.
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Geluk
door Albertine Draayer-de Haas
LOUISE en Hannie, twee overgeblevenen uit een gezin van acht. Zij hadden nog
een broer in leven, die in Rome woonde. In zijn jeugd was hij daar al gaan wonen
en zoo geraakte hij Hollander en eigenlijk ook broeder àf.
Voor Louise en Hannie waren er tenminste, bij de dooden, die meer meetelden
dan hij die daar maar in Rome bleef. Dooden van wie de voetstappen op den
afgelegden weg zoo duidelijk waren, dat men hen elk oogenblik ergens kon zien
loopen in dien verlaten keten van hun passen.
Het meeste van alle gestorvenen leefde Willempje. En toch was hij maar een
broertje van acht geworden, wiens wegje zoo kort en wiens stapjes zoo klein waren
geweest.
Ja, hij leefde werkelijk heel wat meer voor de zusters dan de levende Jan in Rome.
In den zomer, als Louise en Hannie op de bank voor haar singelhuisje zaten,
hoefden ze elkaar maar even in de oogen te zien, als er een jongentje voorbij ging
dat een herinnering aan hem opwekte. En er kon eigenlijk geen jongentje van een
jaar of acht voorbijgaan, of ze zochten iets in hem dat aan 't verloren broertje
herinnerde. Ze begrepen elkaar dan met een half woord: - ‘iets in den blik’ - zei de
eene zuster, of: - ‘niet precies de kleur van zijn oogen’ -, de andere.
En was er dan een enkele maal - maar zelden gebeurde dat - niets
gemeenschappelijks met het gestorven broertje te ontdekken, dan nog werd de kleine
voorbijganger in het verdwenen leventje betrokken door een negatief oordeel. ‘Niets
van Willempje,’ heette het en een lof was dit niet. Ouder werd het broertje niet voor
de zusters. Hij hield immer zijn stervenden kinderblik van achtjarige in het hart der
zusters gericht.
***

Vreemden wisten niets van deze dweepende gedachtenisliefde voor 't kleine
nakomertje dat de moeder van 't groote gezin het leven had gekost.
Naar 't uiterlijk waren de zusters een paar vroolijke dames; de menschen in de
kleine stad vonden haar ‘zoo sympathiek’. Opgewekt waren ze onder vreemden en
deze eigenschap wordt een mensch méér dan welke ook als een deugd aangerekend.
Vooral de opgewektheid van zusters, die zóóveel hadden doorgemaakt. 't Heele,
kleine stadje wist daarvan mee te praten; allen hadden de familie in haar fleur gekend
en het verhaal van al die snel opeenvolgende sterfgevallen was een bepaald
conversatie-onderwerp geworden op theeavondjes, zooals die in kleine steden nog
plegen te woeden.
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Dan vertelde men van de zuster die in Indië was gestorven en die het mooiste meisje
van den omtrek was geweest. - Wat?! - het mooiste meisje dat men in 't stadje ooit
gekend had, een meisje dat in Den Haag - wist men te vertellen - conquêtes maakte
in elken kring waarin zij zich vertoonde, wanneer zij bij wijze van spreken haar hoofd
maar buiten de deur stak.
Een gevoel van stedelijken trots kwam in de menschen gevaren elken keer als er
over deze Hermance werd gesproken. Men kon het den oningewijden niet vertellen,
hoe mooi zij was geweest: blonde krullen als goud en diep bruine oogen. Als men
Hannie zag, maar dan met dat nog lichter blonde haar, met het figuur, teint, alles in
't volmaakte, dan kon men een flauw beeld der overledene voor zich oproepen. Want
Hannie had de oogen. Ja, dat was zoo, de bruine, diepe oogen had Hannie. Vreemde
oogen, die vroolijk en zwaarmoedig waren tegelijkertijd.
Er zou over die zeldzame schoonheid maar doorgebabbeld kunnen worden, als
niet de volgende sterfgevallen de belangstelling verspreidden, verdeelden als het
ware over het heele, ongelukkige gezin.
Daar was dan Gerard, aan tering gestorven in Davos; hij was telkens met zijn
donkeren krullekop teruggekomen naar 't stadje, doch was er maltentig, want hij
verlangde naar zijn vrienden in 't verre sanatorium. Nog een broer was als student
verdronken bij een wilde roeifuif; hij kon maar niet aan de studie geraken, deze, en
speelde altijd op een ocarina als hij in zijn boot zat. Dat de oudste broer - de advocaat
- was gestorven vóór zijn tijd zooals men pleegt te zeggen, nu daar verwonderde zich
niemand over.
- Dolf heeft zich dood gerookt - was 't gevleugeld woord dat van hem gold. Ieder
had hem als: Dolf gekend. De kruidenier en de burgemeester hadden hetzelfde lachje
gehad als zij over hem spraken, zooals zij ook zouden hebben, als ze over iets
gemeenzaams van 't stadje hadden gesproken: een ouden toren of een huis met een
Spaanschen kogel erin.
Zelf ongetrouwd had deze Dolf alle menschen, die wilden echtscheiden, op zijn
hand gehad. Het was zijn specialiteit. Dank zij een uitnemend personeel, een klerk
en een huisknecht die langzamerhand leerden in elkaars functies te treden, zoo het
moest, - de klerk kon een uitnemende kop koffie maken en de huisknecht verstond
de kunst, vrouwtjes die zenuwachtig haar eerste passen zetten op de
echtscheidingsbaan in de wachtkamer al te kalmeeren en het noodige zelfvertrouwen
te hergeven - was het dezen Dolf gelukt van wel tien vereenigingen president te zijn,
in het bestuur te zitten van de Montessori-bewaarschool en in den Gemeenteraad:
hij had immers voor alles tijd. Hij reed paard en tenniste, bemoeide zich met de hulp
voor behoeftige kraamvrouwen als met de ontginning van onze woeste gronden....
en in alle kwaliteiten rookte hij. Alleen wanneer hij pleiten moest voor de rechtbank
was hij zonder sigaar; het stond hem vreemd; hij keek zelf als het ware gegeneerd
rond alsof hem iets primairs ontbrak, dat anderen ook aan
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hem zouden missen: 't gezicht kortom van een man die op een ongeschikt oogenblik
in zijn overhemd zou zijn gezien.
Op 't laatst van zijn jonge leven, zei men, moest de knecht - misschien ook was
het de klerk - hem zijn sigaren in bed aangeven; hij kon eenvoudig zijn sokken niet
meer aantrekken zonder een sigaar in den mond, die zelfs bij het baden niet werd
afgelegd.
Niettegenstaande het onophoudelijke rooken en het daaraan evenredige borrelen
had het heele stadje hem lief gehad; wat méér zegt, zijn eigen zusters, in het conflict
van haar eigen kuische levens en dit onbegrijpelijke zichzelf te gronde richtende
levensbedrijf van Adolf, wisten toch een diepe liefde voor dien vroolijken Lebemann
daaruit te redden: een wonderlijke liefde van onderdruktheid zooals vrouwen voelen
voor een onecht kind.
Dat er behalve de schoonheid, de student in Davos, de raceroeier-ocarina-speler
en de populaire rooker, die in een plotseling noodig gebleken operatie het rooken
voorgoed had op te geven, nog een lid van 't gezin gestorven was, het kleine
nakomertje voor wien men in de familie geen mannennamen meer voorradig had en
die den Hollandschen en trouwens meest voor de hand liggenden naam van: Willem
beërfde, daarvan wist men in 't stadje niet.
Over dat kleine Willempje, op zijn vijfde jaar wees, hadden de zusters Louise en
Hannie gemoederd; immers zij waren de eenigen nog thuis toen het broertje geboren
werd en de moeder bij zijn geboorte stierf. De zusters werden toen samen: de moeder.
Een korte, felle strijd aanvankelijk tusschen de een-en-twintigjarige Louise en de
achttienjarige Hannie om zijn bezit. 't Was 's ochtends vroeg begonnen, wie hem in
bed zou krijgen, het mooie blonde jongetje met zijn fijne haar, dat krulde, als Louise
het om haar vinger wond. Hannie kon nooit genoeg naar zijn oogen kijken, lieflijk
blauw en, wat vreemd was, altijd ernstig. Louise stoeide 't liefst met hem en Hannie
vertelde verhaaltjes. Wonderlijk was het met die verhaaltjes van Hannie; ze begonnen
altijd vroolijk, maar dan schenen ze onvermijdelijk een treurigen kant uit te moeten
drijven. De vertelster kon dit tegenover die lieve vertrouwende kinderoogen van
zichzelf niet goedkeuren, bezon zich, dreef den aard van haar gevoel een geforceerde
richting in en wist, al was het dan wat opzettelijk, altijd een vroolijk eind te winnen.
Maar het groote, broze, blanke kindergezicht lachte nooit. Of het verhaal vroolijk
of bedroefd eindigde, leek hem onverschillig te laten; 't was of hij diep-in die wijze
kinderoogen heel andere verhalen kende, waarin hij telkens terugzonk. Hij was met
alles en altijd tevreden. Droeg in zichzelf een gelukstoestand mede, dien niemand
scheen te kunnen naderen. Hoe klein ook, leefde hij, bezonnen, in en met zichzelf.
Bij Louise en Hannie was hij even-graag. Louise was dikwijls niet thuis, studeerde
veel en fel en als het ware heimelijk. In zoo'n tijd won Hannie een poosje het pleit.
Hannie, na den dood van den vader uit financieele noodzaak onderwijzeres geworden
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op een volksschool, haalde en bracht hem naar zijn kleuterklasje en had van haar
eigen school echte verhalen van kinderen uit haar klas; ja, zoo kreeg die toen een
tijdje de overhand. Tot Louise, die, met haar snel behaalde middelbare taalacte al
dadelijk veel met privaatlessen verdienend, hem een volledige mecanodoos present
deed, zoo volledig dat zelfs jongens van twaalf jaar wel eens bij Willem wilden
komen spelen. Soms dreigde in een fellen flits vinniger dan vroeger een haat tusschen
de zusters om den voorrang. Daar 't niet anders leek te gaan, kwam er een
samensmelting van beiden om zijn bezit, een regeling van rechten: een compromis.
Het had niet anders gekund, de naturen waren te uiteenloopend; Louise, sluw en
schuw, bleef de sterkste, maar had te weinig vrijen tijd, Hannie, roekeloos in vreugd
en verdriet, leed te hartstochtelijk om een ruzie-stemming en sloeg om tot een totale
verdeemoediging. Over 't kind heen, om het kind, leerden ze elkaar verdragen. Ze
hadden beiden steeds verkeerd in de schaduw der broeders, wier levens gemeengoed
waren geweest voor alle bewoners van 't stadje; de liefde voor het door niemand
gekende broertje werd, na den uitgestreden wedijver om den voorrang, een band.
Een onverbrekelijke band, aan een groote liefde gelijk of misschien aan een
doodelijken haat. De innigste zusterliefde werd het, toen Willempje op zijn achtste
jaar ziek werd en na een maandenlange, volslagen toegewijde verpleging stierf.
Louise had in dit drama van zijn ziekte en dood haar laatste schuwheid verloren,
haar oogen keken niet meer, wanneer ze met iemand sprak, terzij uit of naar beneden,
doch staarden een koel beheerschten als bevelenden blik recht voor zich uit. Hannie's
oorspronkelijk overbruisende levenslust, toch al vaak gekneusd, was met een schok
gestrand op een te harde kust: moederliefde, levenslust en deze beide doodelijk
gewond.
In dit zwaar te torsen verdriet wendden de zusters zich van 't leven af. Zij verlieten
een vroolijk benedenhuis in de drukke hoofdstraat en hadden de stilte van 't eenzaam
singelhuisje gezocht. Nu eerst keerde de liefde voor Willempje, daar de zusters, in
vrije keuze, toch samen wilden blijven, zich tot haar diepste kern in.
En al meenden enkele bekenden, dat dit samengaan van zulke contrasten, zonder
het broertje, nooit goed zou kunnen gaan, het ging goed al de jaren die zij nu al samen
waren na 't heengaan van 't betreurde kind. Het leven ging bovendien een nivelleering
aan, doordat Hannie, van frisch meisje, spoedig verwelkte, haar opgewektheid naar
buiten weliswaar behield, doch innerlijk aan sombere gevoelens leed om jaren die
leeg verliepen, om een jeugd die geen gelegenheid vond zich te toonen en die zich
niet tooien kon, en altijd om Willempje die zijn zachte handje om hulp had
uitgestoken, toen hij stierf; of was het om haar te steunen in 't verdriet dat hij geweten
had haar te doen met zijn dood?
Hannie, de vroolijke, drukte het leven ten slotte zwaar. Haar kleine in-
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komen veroorloofde geen verzetje, ze had alle moeite met het opbrengen van de helft
der gemeenschappelijke levenskosten. Het poëtische, door tuin omringde huisje aan
den buitensingel, waarin de zusters zich hadden verschanst met haar leed, ging in
zijn aandeel haar kleine draagkracht aanzienlijk te boven. Het huisje zou ze eigenlijk
moeten opgeven - deze gedachte woelde wel eens als een verraad. Kroop er in Hannie
een stille gedachte op, dan uitte ze die.
Altijd weer trok Louise de schouders op; ze verwierp het denkbeeld in zoo'n
smadelijken schouderruk, met de vastheid die haar karakter kenmerkte, dat Hannie
zich nog eens flinker aangreep, haar weinige luxe nog versoberde, een concertgang
prijs gaf en in vrije avonduren begon zelf haar kleeren te maken, de onderneming
van een mantel zelfs aandurfde.
In den loop der jaren had Louise zich een houding van gelijkmatigheid verschaft.
Noch vreugd, noch droefheid kon haar verdoken wil om vooruit te komen meer
beroeren.
Om in dit eene doel slechts te slagen had zij alle lasten, die een vlug kwetsbare
persoonlijkheid heeft te verwerken, als ondienstig uitgeworpen: wat zouden nu
anderer zorgen haar deren, Hannie's geldnood? Van kind af had Louise het mishagen
gemerkt, dat ze opwekte waar zij kwam, en als buiten zichzelf tredend had ze 't
verband begrepen tusschen haar uiterlijk met de smalle schouders, den grooten,
manlijken neus, de dunne lippen, waar de snelle woorden zoo makkelijk uit wegliepen,
en dat koele onthaal rondom. De egale, gele huid stak wel 't meeste af bij Hannie's
blozende blondheid.... Het besef harer leelijkheid had haar een scherpen realiteitszin
gegeven. Ze was niet als Hannie langzamerhand innerlijk teleurgesteld geworden,
ze was altijd zonder de natuurlijke vrouwenverwachtingen geweest. Haar helder
hoofd, haar lentejaren zonder spanning deden haar rustig bereiken wat andere meisjes
mislukte: de snel behaalde middelbare taalbevoegdheid was gevolgd door een
universitairen graad. Een betrekking bij 't middelbaar onderwijs in 't eigen stadje
leek in een nieuwen schakel van voorspoed op haar te hebben gewacht. Louise's
stroeve mond sloot gaandeweg de lippen in een milder verband.
De zusters waren werkelijk naar elkaar toe gegroeid.
Hannie was er eene geworden van het bekende leger van beschaafde, blijmoedig
doende meisjes, wier opgewektheid doet denken aan een, in de jeugd ingestampt,
recept van goede manieren, waar ook 'n opgewektheidshouding toe behoort.
Maar in stille uren had ze haar buien van verbittering, als op een laten lentedag
het volle groen der singelboomen te machtig zijn trossen tegen de blauwe lucht schoof
en zij, in het laag, nevens den gebolden singelrug, gelegen tuintje, als het ware
overweldigd werd door een wee om den drang van zomer rondom.
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Louise kon met bijna dezelfde egale opgewektheid der jongere zuster vertellen van
de studiereis die ze nu weer moest doen dezen zomer: ze had die noodig. 't Heele
jaar waren haar uren boordevol privaatlessen; een paar maanden vacantie 's zomers
voor eigen studie buitenslands was werkelijk plicht, al ging, zoo zeide ze, het
gewonnen geld er ook mee weg. Hannie was 's zomers drie weken bevrijd van haar
armenschool, die ze, zij het in een los verband, ook dien tijd nog dienen bleef. Immers
de kinderen van 't saaie stadje liepen voor vertier den kring der singels af; zagen ze
hun juffrouw van de school, dan stootten ze het tuinhekje open en kwamen begeerig
en ook wel een beetje vanzelfsprekend op de lage bank toegeloopen; ook zetten ze
zich wel op het steenen metselmuurtje voorin het tuintje neer: een vertrouwde omgang
met deze juffrouw zonder schrik of vrees.
Na zulk een ongelijke zomervacantie gleed het leven der zusters weer gelijkelijk
den winter in.
Soms zeiden ze, zeide Hannie: - nu is ons kind al twaalf jaar dood.- Ja en Adolf tien jaar.- Adolf zou nu vier en veertig zijn geweest en Willempje twintig.- Soms kan ik toch ook zoo erg aan Adolf denken - zeide Louise als in een droom.
Ze verzweeg, dat ze dien zomer in Monte Carlo was geweest, waar ook Adolf telkens
onweerstaanbaar heengetrokken werd en dat zij ook gespeeld had.
Gespeeld, verloren, gewonnen, verloren en ten slotte gewonnen, prachtig gewonnen.
Een paar jaar inkomen was na dat avontuur-als-een-gril toegevoegd aan haar kapitaal:
het geld dat van allen kant naar haar scheen toe te vloeien.
- Als ik voor u wat koop, dan stijgt de markt - De oude bankier achter 't loket beet
op zijn onderlip als hij dit zei in de blinde bewondering van bankmenschen voor:
geluk.
Hij liet zich nooit gaan tegenover zijn cliënte in eenige voldoening en ook Louise
lachte nooit; haar manlijke neusvleugels trilden. Sarcastisch was ze geweest in haar
jeugd, en thans in haar volleerd levensbegrip had ze een eigen wijsheid vergaard;
dat grove levensbegrip zou hebben kunnen luiden: liefde heb ik nooit gekend, ik was
te leelijk; het bezit van geld moet mij veel vergoeden.
- God, geef mij liefde - vrouwenliefde; vóór alles een eigen kind, was Hannie's
levensdrift, die nog tegen haar veertigste levensjaar uit haar donkere oogen drong.
Oogen waaraan het blinken der jeugd nu geheel was ontgleden en waarin vochtige
glanzen af en aan stroomden, als de radio zong van liefdesverlangen, van
liefdesheimwee en smart.
Na zoo'n vacantie, alleen in de eenzame kamers doorgebracht en in het aan 't eind
van den zomer wild toegegroeide tuintje, toog Hannie weer naar school in den blinden
gang van een slaapwandelaarster met den droom op
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het gezicht; dof en vreugdeloos en moe van het wachten, op iets dat niet kwam.
Iets dat haar naar de brievenbus joeg, wanneer de krakende tasch van den besteller
zijn geknerp in de stilte van den singel hooren deed, dat haar redeloos den buitenweg
opdreef bij de beklemming van den zomeravond die daalde, weeral zonk. Dit, iets,
dat geen naam droeg, doch honger was, honger, dorst, een almachtige liefde-behoefte.
***
Op een dag werd Louise ziek. Haar egaal bleek gezicht kreeg een okerkleur. Van
nieuw perkament leek het de tint van 't eeuwenoude materiaal te verkrijgen.
In den aanvang der ziekte leed zij weinig. Het was of de innerlijke kracht, die haar
leven zoo sterk had bestuurd, nu de gelatenheid-in-ziekte tot een sterkte deed zijn.
- Begreep Louise niet dat de dood haar wachtte?
Of zou de zuster, die altijd alles beter had geweten, meenen dat ze beter werd,
niettegenstaande het vonnis van den dokter, door dezen aan Hannie toevertrouwd.
Van Louise kon Hannie zich dat best indenken, Louise die zoo knap was, letterlijk
van elke wetenschap verstand had, die verkozen had, stil met haar te leven - behalve
dan de maandenlange reizen die ze alleen maakte - doch die, zoo ze gewild had, het
leven van Dolf had kunnen hebben, zoo bekend en gewaardeerd en vertrouwd met
alles wat in 't stadje bewoog aan geestelijk leven.
Ze tobde nog, Hannie, of ze op den dood moest voorbereiden of niet, toen reeds
duidelijk de vernietiging begon, met oogen die al te zacht werden en de doffe rust
gingen vertoonen van een ziel die wordt gedoofd.
De felle, verbeten leefkracht had zijn spanning losgelaten en de vlam eener
aangevuurde ziel, die in den donkren blik had gestoken, was ineengezonken tot gloed.
Door het bruin-geel der huid drong een blos van koorts en de oogen, hun wilsdwang
kwijt, werden een diep bed van zachtheid, waarin Hannie's bange blik neergleed om
er nog meer beangstigd uit op te stijgen.
In een verwondering bekeek Louise telkens haar koortsige gezicht.... ze had dus
ook frischrood bloed gehad, vlak achter dat geel, het dorre geel harer huid, dat haar
jeugd en levensloop had bepaald. Als ze den spiegel weer teruggaf aan Hannie's
reikende hand, gleed er een vreugdige tevredenheid, alsof er nu een oplossing van 't
een of ander in haar ziel had plaats gegrepen, over haar gelaat.
Nu kon - scheen die gelaatstrek te zeggen - zij zich schikken tot de groote rust,
die rechtvaardige rust, die voor alle vrouwen, begeerden en onbegeerden, eindelijk
hetzelfde is.
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- Je zult - zei Louise - tusschen eenige schikkingen door van lessen die moesten
worden afgeschreven, weinig zorgen meer hebben.
Weinig zorgen? Waarom niet; mèt Louise hield het aandeel in 't huisje toch op?
Doch tijd tot nadenken hierover nam Hannie niet. Er was zooveel te doen, te regelen,
te verplegen, elke gedachte daarbuiten schoof ze van zich af. Van een pleegzuster,
als de dokter aanried, wilde Hannie niet hooren. Smartelijk besefte zij, dat mèt Louise
al het levende harer familie tegelijkertijd wegvloeide, de herinneringen aan 't
ouderlijke huis en vooral deze aan Willempje. Mèt Louise zou het kind nog weer
verder van haar wegreizen. ....Kostbare weken.... dagen.... uren! Niemand meer al
spoedig om over 't liefste te praten wat heur beide onterfde vrouweharten tot het
diepste leven had bezield. En in het lijdzame zitten nevens het ledikant, waarin de
prevelende stervende doolde in de verre gewesten van haar kindsheid, werd het
Hannie, of dat verleden een gedeeld bezit was, als een instrument dat alleen zij in
een samenspel bespelen konden.
Zij, de vrouwen die geen moeders mochten zijn en toch haar geliefd kind hadden
bezeten. Zij, de vrouwen eener onterfde generatie, in wie de sterkste levensdrang,
als niet bestaand verondersteld, lag verdoofd. Geen oogenblik wilde Hannie haar
zuster verlaten; sliep de zieke, dan legde ook Hannie zich op den divan in dezelfde
kamer neer. Zoo hield ze de verpleging vol, al waarschuwde ook de medicus voor
overspanning, toen hij het versmalde gezicht der onderwijzeres zag, waarin de oogblik
doolde, doelloos geleid als de dwalende vlucht van een vogel die zijn nest heeft
verloren. Ze kòn haar zuster niet verlaten; een verteedering greep haar aan bij de
gedachte dat Louise in oogenblikken waarin ze, uit het onbewuste van den slaap
glijdend in het halfbewuste van den ziektedag, door het opslaan der oogen haar
zoeken mocht.... neen.... neen.... ze moest er zijn aldoor.... Maar achter dit gevoel
kneep telkens wrang het besef van de school, haar betrekking die ze verzuimde.... te
lang verzuimde. In een schok vielen soms de begrippen.... schorsing.... ontslag.
Ja, schuldig was ze en Hannie besefte, dat er vrouwen bestonden, die bij even
groote liefde toch haar dagelijkschen plicht niet verzuimden, vrouwen die streng
voor zichzelf waren als een straffe rechter. Het beeld van den vader, den rechter - en
ook in zijn daaglijksch leven en voor zijn gezin een rechter - gezeten in zijn plechtige
leege studeerkamer, achter het groote, open vlak van de groenbekleede tafel, dook
als een orakel van ijzige rechtvaardigheid en plicht, als zulk een ideaal van
onbegrijpelijkheid op.
Ach, maar het leven na het sterven der zuster was één woestenij, zulk een totale
berooidheid, dat het er niets toe deed, al werd ze zelf vernietigd. Kreeg zij haar ontslag
- en haar schuldbesef dreef dit voorgevoel al op tot feit - dan werd ze huishoudster
‘ergens’.... juffrouw van gezelschap ‘ergens’... desnoods iemand voor de kinderen
‘ergens’.... Wel was Louise heel ziek,
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eigenlijk een ander geworden, want, zakelijk als ze altijd was, informeerde ze nu
toch niet naar Hannie's school, zinspeelde zelfs niet op het nu al weken lange verzuim.
En toen reeds een tweede afgezant kwam, dezen keer het waarnemend hoofd der
school, in haar goed recht bazig tegenover deze weifelige, die geen verlof en geen
waarneemster voorstelde, giste Louise, onverschillig met matten vraagblik, bij
Hannie's terugkeer in de zieke-kamer: - m'n naaister?- O, nee.... nee.... niets.... werkelijk niets.... beijverde zich Hannie en Louise vroeg
al niet meer.
Maar al die tweestrijd, die moeilijke uren, waarin het in Hannie perste en wrong
of zij zich - nu een oude vriendin der zusters als verzorgster dienst wilde doen - niet
pardoes naar haar anderen plicht, haar school zou moeten begeven, loste zich op in
een spoedigen nacht, waarin Louise, bewusteloos geworden, maar steeds greep voor
zich uit met bezige vingers in de vlokkige deken, zooals ze in een drukken examentijd
met diezelfde gespannenheid haar papieren bijeen kon grissen.
Plotseling het spel der doelloos bezige handen stakend, naar adem hijgend, stierf
ze.
***
Toen begon Hannie's doodstille wacht over het koud worden dier ontstellend
welsprekende handen.
Alle dubbelheid van zorgen weg nu: de rust van één gevoel. Leed, dat terugliep,
de jaren der kindsheid tegemoet, leed dat vooruit liep, de jaren van den ouderdom
in; overal: gemis.
Op 't gelaat der doode trok aan de mondhoeken het oude lachje, 't ironische lachje
dat alles in 't leven begrepen had. Dat nu wéér begreep.
- Louise, Louise - fluisterde Hannie telkens den naam, tot het woord een liefkoozing
werd als de rozige glans van het aanschemerend ochtendlicht, dat de overledene
beschijnen kwam.
Tot die laatste wake overgleed in een slaap, een moeilijk worstelen met zorgen,
uiteenzettingen, betoogen, waarin de lang overleden vader discussieerde met het
hoofd der school, de zoo beroemd handige klerk van Adolf den maaltijd verzorgden
en Willempje speelde, het verstandige, groote gezicht naar haar opgekeerd in een
zwijgende vraag: wat nu?
Ze gleed in den dag terug en in de wreede feiten. Nog altijd had Louise haar
glimlach, maar strenger, terechtwijzend, en in benauwing wist Hannie het laatste
salaris opgeteerd, al Louise's achterstallige lessengeld, naar de instructies die de zieke
zelf met verwonderlijke waakschheid had gegeven, ten naastenbij geïnd en ook reeds
op Louise's advies aan rekeningen van boekhandelaren uitgegeven. Pijnlijk nog
hoorde Hannie de formule, die in een dwingenden dreun gesuisd had in haar heete
hoofd en die haar hand
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schrijven moest....: daar ik mijn lessen na deze ernstige ziekte niet meer zal kunnen
waarnemen, verzoek ik u de regeling zoo te treffen, dat u het honorarium der tot nu
toe gegeven lessen, liefst zoo spoedig mogelijk, zult willen storten op mijn postgiro
enz.
- Netjes schrijven! - had ze zwakjes, toch puntig nog bevolen van uit bed.
Nu zouden dagen komen waarin geen plaats was voor toegeven aan haar droefheid.
Ja, Jan in Rome was er nog, niet rijk, maar altijd rijker dan zij, die niets bezat dan
haar pensioen in de toekomst en de kleine levensverzekering. Hannie tobde voort
aan een brief, een langen uitleg, dien ze aan Jan schreef als aan een vreemde....
De begrafenisondernemer, dien ze had laten komen, sprak niet van geld, hief
bezwerend zijn hand op: 'n gebaar van: dat komt terecht. En Hannie had de
krankzinnige waag een eerste klasse begrafenis te willen hebben.... De man knikte,
vond het blijkbaar vanzelfsprekend, en Hannie, beangst, urmde iets te voorschijn
van.... ‘niet.... rijk....’ - fluisteringen die de man niet scheen te verstaan.... In deze
dagen dreven de gebeurtenissen elkander voort, was de schokkende begrafenisdag
plotseling ingeslopen.
- Er kwamen heeren uit Den Haag.... heeren van de ‘examencommissie’, een woord
dat de nederige zuster daar ver in 't provinciestadje als iets legendarisch was
voorgekomen. Zelfs zou er worden gesproken aan 't graf. En Hannie hief zich, toen
eenmaal de indrukwekkende spreker begon, overdreven-rechtop, geheel vervuld van
't besef dat zij de eer Louise bewezen waardig behoorde op te vangen. Ze was nu
door alle fazen van ontstellende feiten als een mecaniek geworden, die
tandenklapperend niet wist van gevoel meer, slechts van bedwang.
Zoo stond ze trillend voor 't opene graf, waar het kind-broertje diep in was
weggelegd, hem met een starenden blik, als kind tot kind, aanroepend om hulp; 'n
gevecht met zichzelf tegen die zoo snel en diep ontroerde kern harer ziel, die hier
alleen overgeleverd stond tusschen het pompeuze ceremonieel van een begrafenis.
En haar mecaniek bewoog, maakte buiginkjes, toen de heeren der
examen-commissie verrassend vlug afscheid namen en ze daar plotseling ontnuchterd
stond tusschen de gewone menschen van 't stadje, de zware kroon van den luister ter
laatste eer van Louise van haar weggetild.
De kille wind tochtte langs haar bange oogen; het was goed, het was nu alles goed.
De al te groote stijfheid harer ledematen ontspande zich tot een plechtig
voortschrijden waarin zij bewust nu deelnam.
Zoo kwam ze haar huisje binnen, eenzaam.... eenzaam.
***

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

405
Voor en na hadden al de glorierijke relaties van Adolf het zusterpaar losgelaten.
Louise had tijd noch lust gehad voor het bestendigen der vriendschapsbanden met
al die ‘plaatselijke grootheden’, zooals ze deze oude kennissen, vrienden ook van
haar ouders betitelde. Doch nu deed het Hannie toch goed dat er van hen zooveel
vriendelijke brieven waren, zooveel uitnoodigingen, zooveel echte blijken van
sympathie voor haar zelf.... Want Louise kwam in al die brieven tekort.... geleerde
zuster, knappe zuster, 'n enkele keer: hoogstaande zuster. En Hannie werd wel
gedwongen tot de gedachte.... lief had men in 't stadje Louise niet gehad; zelfs de
medeleeraressen gaven weinig blijk van droefheid, alleen de heeren uit Den Haag,
uit Leiden, uit Groningen, van dááruit hadden ze meer warmte in de zinnen gelegd,
een beetje meer, want van hoogachting waren die ook al vol.
Zij, alleen zij, leed om de voor immer heengegane....
***
Het was een Zaterdag die volgde en de diepgrijze regenlucht hing laag boven de
wilgenrij aan den overkant van den smallen singel. Kinderen dwaalden doelloos rond
en een bakkerskar werd met een plof als een schot dichtgegooid. De jongen met zijn
bloemenkorven slenterde langs de huizen, wierp met vragend gezicht een tuinhekje
open, en dienstmeisjes repten zich in het uitzicht op den naderenden Zondag.
- Blijft u den Zaterdagmorgen nu nog thuis! - had in een vriendelijk briefje vol
begrip het hoofd der school geraden en eraan toegevoegd: - de kinderen verlangen
naar u, zij hebben erg medelijden met u. - Ja, zij had kleine kinderen die van haar
hielden; Louise had altijd van die groote meisjes gehad, vervelende klassen dikwijls,
Louise's taak scheen altijd streng te moeten zijn. Van al die leerlingen en
oud-leerlingen 'n enkele die iets van rouwbeklag had gestuurd. Maar de heele school
een prachtigen krans!
Alle onrust over 't verliezen harer betrekking, over onaangenaamheden, ontstaan
uit haar wekenlange verzuim waren weggenomen. Het was werkelijk, of ieder zich
beijverde goed voor haar te zijn. Het oude vreugdige gevoel: liefde voor kinderen,
naar wie haar eigen aard altijd weer uitging, werd in haar leed bevestigd. Dit steunpunt
was haar dan toch gebleven: de kinderen, haar taak. 't Deed goed in 't eigen tuintje
te zijn en dit alles zoo duidelijk te voelen. Hannie's hand plukte liefkoozend aan den
rooden wingerd, die zijn blad voorbij het venster had geschoven; de zilte najaarsgeur,
de hersttinten, de schoonheid van de grauwe winterlucht, het sprak alles tot haar
zinnen. In haar gemis zonk een vriendelijke rust neer.... Ach, haar Louise had toch
weinig geleden, pijnlijk was de ziekte niet geweest, en ze was ingeslapen zonder
doodsstrijd, alleen met dien zwaren rimpel tusschen de wenkbrauwen, die ook na
een drukken dag daar zat. Ze betrapte zich erop te bedenken, dat Louise die prachtige
bloemen van de school niet had gezien en ook háár bloemen
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niet.... de allermooiste! .... het wàs eenvoudig zoo. De palmtakken van de heeren uit
Den Haag waren meer waardig, behoorend bij 't geheele karakter der begrafenis....
o, ja, zij, Louise, ze zou dit keer wel eens geheel tevreden over haar zuster zijn
geweest. Ook om haar moed, dien schuldenlast op zich te durven nemen. Hannie
glimlachte: het wonderlijke was dat ze aldoor Louise's stem naast zich hoorde als in
een tweegesprek.... ze zijn te kostbaar, Hannie, 't had best wat eenvoudiger gekund...
voor jou Louise, was niets me te veel.... ik ga in de stad wonen op een eenvoudig
kamertje en ik sla me er best doorheen.... ons huisje moet ik zoo gauw mogelijk van
de hand doen.... Ze zonk neer op de lage tuinbank, waarop de herfstbladeren gekleefd
lagen, de rood en gele wingerdblaren, die op uitgespreide handen geleken. De bank,
verhavend in den verren herfst, had allang opgeborgen moeten zijn.... Louise's boeken
zou ze in kisten pakken en bewaren.... een andere oplossing wilde ze niet.... Louise's
clubfauteuils, 't bureau, dat alles kwam in haar nieuwe kamer.... haar eigen meubeltjes,
hoe gehecht ze er ook aan was, moesten maar weg.
De hoofdzaak waarvoor Louise nog zelf had gezorgd, alle loopende schulden,
alles wat nog komen moest, was betaald.
De begrafenis, dat was 't groote punt, maar in haast vreugdige gelatenheid zou ze
onder dien last immers haar schouders zetten, 't was het laatste wat ze nog doen kon
voor haar. Eer een geluk dan een last.
Het tuinhekje sprong open en weeral was het de postbode met een pakje brieven
en kaartjes. De man sloeg aan zijn pet: - 't is jammer juffrouw - zei hij, - dat u uw
zuster moet missen -. Een oogenblik dacht Hannie aan Louise, hoe die, als zij nog
leefde, zeggen zou met misprijzende verwondering: - wat zijn die lui toch altijd
familiaar met jou, ik heb daar nooit last van.Met haastige dribbelpasjes kwam, nu zij naar binnen wilde met haar pakje brieven,
de notaris aan, die wel eens een enkelen keer als oude vriend der overleden ouders
een bezoekje bracht. Louise loodste hem dan naar haar zitkamer boven, waar overigens
alle deftig bezoek heentrok.
Moest hij hier zijn? .... nu? De notaris was toch méér een kennis van Louise
geworden dan van haar en gister op de begraafplaats had hij haar al gecondoleerd.
Met lichte bevreemding liet Hannie hem binnen; zijn gezicht stond ernstig, zijn
bewegingen waren opgewekt. Er was iets, voelde ze in het wezen van dezen man,
in tegenspraak met elkaar. En later, herinnerde Hannie zich in dit oogenblik een
voorgevoel van iets eigenaardigs, dat zich zou ontvouwen door deze houding van
den notaris, te hebben gehad.
- Het is mijn plicht, mijn aangename plicht - begon hij, u mededeeling te doen van
het feit, dat u wel bekend zal zijn, dat u de universeele erfgename bent van uw zuster,
die een kapitaal heeft nagelaten, dat onbezwaard voor u ruim een ton ongeveer
bedraagt - ruim honderd duizend gulden. -
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Hannie begreep niet; flarden van gedachten schoten in haar bewustzijn, lieten haar
even snel weer los. Adolf, met zijn drukke practijk was arm gestorven, Louise rijk?
Hoe kon dit? Beiden hadden veel verdiend, doch dat moest voor Louise weer weg
aan reizen en boeken. Dolf hielp iedereen, ‘daar was zijn geld gebleven,’ een smalend
lievelings-gezegde van Louise. Dolf had, midden in 't leven staand, veel hulp moeten
schenken; aan Louise werd om hulp zelfs niet gedacht.... Hier was een licht.... ah....
ze had gespaard niettegenstaande de studiereizen waarover ze altijd zoo klagen kon.
Maar honderd duizend gulden?
- Hoeveel laat mijn zuster na -? vroeg Hannie, haar keel droog en haar borst moe
als in de nachten van waken.
- Honderd duizend gulden onbezwaard. Het is veel meer natuurlijk maar de
successie....
Uit zijn voldaan gezicht glom een weggeknepen lach, een uitdrukking die op het
doodsbleeke vrouwengezicht stuitte. Na de vernietigende afbraakweken der ziekte
had Hannie zich een haast religieuze gelatenheid gewonnen. En nu plotseling snelden
koortsige gedachten uit en in.
- Ik begrijp u niet goed - mompelde ze onwillig en kortaf voegde ze er aan toe: in elk geval had dit gesprek toch wel wat kunnen wachten.Of hij tegenover een kind stond - en hij zag ook werkelijk in dit gezicht tegenover
hem, weinig jonger dan hij zelf, een kind - glimlachte de notaris ongedwongen,
voluit. - 't Komt er nu maar op aan, als ik u een raad mag geven, voorzichtig aan te
vangen.... een kapitaal beheeren is nog heel wat anders dan een klas kinderen regeeren.
U was niet verdacht op 't een en ander, merk ik.Weer, en nu met instemming, dacht Hannie aan Louise's woord: hoe komen ze
toch allemaal zoo familiaar tegen je!
- Uw zuster - zei de notaris en in zijn oogen vloeide nu een ernstblik, een diep
respect - uw zuster was een financier, gebóren! .... zij was er een.'n Gevoel van ongewisheid, 'n overrompeling van woorden, gedachten, twijfel:
een toestand als een krankzinnige of zenuwzieke ervaart, woedt nu in Hannie en
uiterlijk blijft zij doodkalm: - vindt u goed dat we 't gesprek over dat geld later
voortzetten, dat we 't uitstellen?- Uitstellen?Het is of de ironie om dit woord in de oogen van den notaris aangroeit tot een
ongezegde mop.
Eén indruk begint alle andere te overheerschen: deze, dat ze verkeerd deed te
toonen dat ze van niets wist. Ze had moeten doen alsof ze wel ongeveer op iets
dergelijks was bedacht. Ze moet nog trachten te doen alsof haar zenuwleven haar
parten heeft gespeeld, alsof ze ziek is en niet volledig toerekenbaar. Vlak legt ze nu
de hand op het voorhoofd, alsof een pijn
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daar brandend was, en tot haar verwondering loopt deze slimmerd daar in. Zijn toon
van volwassene tegen een dom kind verandert, nu hij die bezwerende hand daar ziet.
- Ja - zegt hij - 't wordt u te machtig en voor wie zou het dat niet... zij... uw zuster
had een sterk hoofd, als ze een veine had als daar in Monte Carlo.... als toen met die
scheepvaartaandeelen.... nooit bij oploopende markt, 'k hoor het haar nog zeggen och - we weten 't allemaal wel, maar om het te doen, stijf vol te houden, koopen als
niemand meer koopt....
Hannie drukt nu beide handen tegen 't voorhoofd.... O, was hij toch weg, deze
vreemdeling met zijn openbaringen.
Dan gaat hij ook, niet begrijpend dat zóó een blijde boodschap in 't zand kan
loopen. En nu loopt hij werkelijk als uit een sterfhuis, het tuintje door, het hekje uit.
***
De Zaterdagavond breekt aan, dan komt de lange Zondag. Louise is steeds weg, aan
wie ze niet meer vragen kan waarom ze dit deed: nooit iets vertellen van een fortuin
dat ze aan 't vormen was, waarom ze haar heeft buitengesloten uit de geheimen van
haar leven en waarom ze haar zoo dikwijls in bezorgdheid heeft gelaten; waarom ze
ook haar nooit eens het aandeel in de huur en in het loon van het dienstmeisje heeft
kwijt gescholden, zoodat ze ook eens op reis kon gaan, al was het maar een week
naar Den Haag, waar ze 't zoo mooi vond of naar Scheveningen, al was het maar om
haar eens een mooien zomermantel te gunnen of een flatteus hoedje. Waarom deed
Louise dat niet?
Ze tast blind en wild rond in haar herinneringen. Alle kalmte heeft ze verloren.
Waarom heeft Louise, als zij bij haar waakte en over allerlei menschen, die ze samen
kenden, sprak en een oordeel uitte, ook niet eens gesproken over haar, Hannie? Eens,
ja eens heeft ze gezegd: je zult weinig zorgen meer hebben, maar ze zei het terloops,
zonder eenigen nadruk, meer als iets onwillekeurigs dat haar ontsnapte, maar dat ze
nog graag wat voor zich had willen houden. Zóó, ja, zoo langs de lippen neer, zeide
ze het. Dit is de waarheid. Telkens is de herinnering aan die woorden: je zult geen
zorgen meer hebben, in haar teruggevallen en telkens heeft de nonchalante wijze
waarop de woorden gezegd werden, allen ernst eraan ontnomen.
Waarom heeft ze het zoo halfjes gezegd. Meende ze misschien nog een kans tot
leven te hebben, het leven waarin ze dan bestendigen zou, Hannie onwetend te houden
omtrent haar doen en laten. Ah, dit is de oude Louise, de Louise die zij heeft willen
vergeten en ook inderdaad vergat. Het zusje dat jaloersch op haar was, op 't mooie
zusje dat zij toen nog heette, en die diep verborgen haar een haat heeft toegedragen.
Die heeft gestudeerd om haar te overtroeven. Die haar in armoe heeft gehouden om
haar nog niet te
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gunnen een opleving van haar jeugd, die haar geknecht heeft gehouden uit zuinigheid.
Louise had voor zulke geschikte kamers, waar zooveel boeken konden staan en waar
men zooveel égards had voor haar leerlingen en al haar bediening, heel wat meer
moeten betalen dan haar aandeel in 't huisje en 't dagdienstbodetje bedroeg. O, die
Louise was altijd slim. Ja, ja, zij was slim. Deed zij niet, toen ze beiden heel jonge
meisjes waren, de huisnaaister eerst de japonnen voor Hannie maken, opdat zij kon
zien hoe het model uitviel. Kort en goed, het is haar voordeel geweest met de zuster,
op wie langzamerhand en als vanzelfsprekend al de lasten van de huishouding zijn
geschoven, te blijven samenwonen.
En als zij had geleefd, was blijven leven, dan zou ze op een goeden dag van Parijs
uit geschreven hebben - Parijs, waar ze dol op was - dat ze dáár bleef en dat Hannie
maar een ander moest zoeken voor het aandeel in het huisje. Dat zou Louise even
rustig hebben gedaan als ze het geld van de leerlingen nog wist te innen tijdens haar
leven, nog net voor haar dood. Maar die zekere brief, zoo'n keurige correcte
damesbrief was haar bespaard gebleven, omdat ze gestorven was. Daar haar 't
kaartenspel uit de handen was gestooten.
Doelloos, zoekend loopt ze 't huisje door, de trap op.
De kamer van Louise waarin ze nu zit, de mooiste kamer van 't huis verstart zich
tegen haar. De rijen boeken staan in trotsch gebaar en zwijgen. Alles zwijgt rondom.
Van Louise's sterken geest is de omgeving nog geheel vervuld. De groote orde die
in de kamer heerscht - hoe ontzettend ordelijk was Louise, hoe
gruwelijk-berekenend-ordelijk - is de kracht die haar hier wegdrijft. O, ja, hier hoort
zij niet thuis, hier wil ze niet meer komen. Als door een boozen geest: orde,
opgeschrikt, dwaalt Hannie de kamer, de verdieping af.
Er wordt aan de deur gebeld. Zondagsch bezoek.... nu kan ze toch geen menschen
zien. Ze duikt neer op den keukenstoel; hier kan niemand haar ontdekken. Dan, als
de Zondagmiddag donkert, gaat ze met tastenden tred de suite in, ze strompelt voort,
want een tranenvloed, die niet recht komen wilde, sijpelt stilaan uit de oogen neer.
Hier is haar thuis, hier zijn de meubeltjes, die al veroordeeld waren van haar weg te
moeten. Alles zal nu bij haar blijven, de wankele pianokruk, het cretonnen crapaudje,
al die herinneringen van allerlei aard, waaraan ze gehecht was - zij bewaarde alles,
Louise deed alle overbodigs weg, verschil van aard was dit - maar ze was blij al haar
bezittinkjes nog bij zich te weten. 'n Groepje familieportretten, een paar foto's van
Willempje, gezellige zitjes en schemerlampjes. Overal is wat te zien en nergens is
er een kale plek op 't behang in deze suite. Hier is de eetkamer, waar Louise,
neerbuigend altijd een beetje, toch wel heel graag zich verwennen liet met een sterken
kop koffie om elf uur 's Zondags - burgermenschen-gewoonte - zei Louise. Nu ja,
dat wist ze ook wel, maar 't smaakte goed,
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juist op dat ongewone uur, wanneer ze in de week altijd op hun post moesten zijn.
En 's winters kreeg Louise haar warme stoof, want ze had altijd last van koude voeten.
En dan spotte Hannie: boven in je moderne omgeving kan je geen stoof hebben maar
hier is zij getolereerd. En Louise was dol op nieuwtjes. - 't Heele stadje laat me koud
- zei ze, maar met haar oogen vroeg ze altijd verder, begeerig als naar een lekkeren
hap.
Uit en aan komt nu het heele spel van heur samenleven toegetreden, een stroom
van herinneringen, die aanvloeien van rondom, en als ze voor het raam de laatste
Zondagswandelaars ziet voorbijtrekken in den gevallen schemer is het of ze midden
in een stroom voortglijdt. Een overmacht van herinneringen, die nog toevloeit van
allen kant. Zij roept ze niet op, ze slepen haar mee, haar leven ligt om haar heen in
de duistere kamer. Zij is weer jong en het broertje wordt geboren, Louise en zij ieder
aan een kant van 't wiegje. Hij lacht naar mij. Nee, nu naar mij. - Hij wil bij mij
komen. - Je steekt je handen uit, je moet niets doen en zien bij wie hij dan wil komen.
- Jij lacht tegen hem - dat mag toch - nee niet lachen, gewoon doen, zien bij wie hij
wil.Dàn dat gevoel van het zware ventje dat zijn armpjes om haar hals sloeg. En toen
de moeder gestorven was, de aanblik van het kind, dat veranderd leek door dit feit.
Daarna stierf de vader, toen was hij een weesje. Ze omvat het mooie rustige kind
nog in de herinnering, het voelt als haar kind. Zij is toch moeder geweest. Niet een
zuster, neen een moeder die haar kind verliezen moest en die toch het leven weer
kon opvatten, daar er nog een band was in 't leven, dat alleen niet te dragen zou zijn
geweest, een die met haar samen dat droeve voorttrok de levensdagen in.
- O zuster - klaagt Hannie's stem plotseling luidop in de diepe duistere stilte en in
dien klaagtoon is de verknochtheid aan 't eigen bloed, de vergiffenis al ingeslopen.
Samen hebben zij al de wreede schokken van sterfgeval na sterfgeval moeten
doormaken, juist in een tijd, toen de bloei der jeugd openbrak. En die schokken zijn
geweest als vuistslagen, die haar opgroeiende gestalten ter aarde wierpen, als gure
vorstnachten, waarin het hart van elke plant verstijft.
Zij hebben zich toen tot elkaar gekeerd tot troost; zij, die te gehavend waren om
elk afzonderlijk staande te blijven, hebben elkaar gestut. Zich aan elkaar klemmend
hebben zij zich in heur afzondering opgericht en verder geleefd met den sterken steun
van het gestorven kind.
Langzamerhand komt weer een nacht aan, de tweede nu al. Morgen in de frissche
nieuwe week zal heel het stadje het weten, het stadjesgeklets dat steekt als een wond.
Ze ziet den notaris op de societeit voor 't raam, dat raam waar ze altijd langs moet
en waar een klomp mannehoofden bijeen zit aan de borreltafel. Lachen, stiklachen
zullen ze om die juf op de armenschool. Ze zullen spreken
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over den broer in Davos, die niet thuis wilde sterven, over hem die verdronk, over
Hermance in Indië en over dien armen, goeden Adolf.... Of zullen ze niet lachen....
wist de heele stad misschien al, dat Louise rijk was.... alleen zij niet. Zal er over
Louise en haar gesproken worden als over een nieuwe anecdote, aan de serie, die de
familie opleverde, toegevoegd?
***
's Maandags trok Hannie als naar oude gewoonte naar haar school. Bij den notaris
gaf ze een briefje af, dat ze denzelfden avond hem wilde spreken, daar ze Zaterdag
al te nerveus was geweest voor een zakelijk gesprek. In haar was de wil door geen
woord, tegen niemand, de overrompeling der erfenis te openbaren. Den notaris zou
ze te woord staan alsof ze toch eigenlijk wel giste, maar in de war was geweest door
de wekenlange verpleging en gemisten slaap. Voorloopig wilde ze op school blijven,
die plicht zou lichter vallen nu hij vrijwillig was. Dan, na een half jaar misschien zal
ze van haar geluk gaan profiteeren. Misschien eens een reis maken. Naar Parijs. Dat
Parijs!
Naar Rome? Naar Jan? Ze huivert, want zou hij, die zoo weinig van zich deed
hooren, van binnenin, in de kern die bij Louise zoo diep zat, niet zijn kunnen als zij?
Maar waar moet ze dan heen in dit leege leven, dit leven dat zoo open en vlak is
geworden als een verlaten plein, waarin reizen niet prettig meer lijkt en niets eigenlijk
meer boeit.
Op school was men van Hannie gewend, dat ze haar emoties vertelde, dat ze graag
en hartelijk met ieder praatte en dat de bruine oogen het spel der woorden met licht
en donker weergaven. Van al die uiterlijke beweeglijkheid was niets meer over. Een
vermagerde, oudere vrouw was tot haar werk weergekeerd. Een, die aldoor peinzen
moest over dat, wat haar als een boos fatum was overkomen, en dat ze peilen wilde,
begrijpen, opdat eens het inzicht, 't begrip mocht komen, dat haar berusting brengen
zou. Dat haar verlossen zou van die koelheid, die koude tocht die in haar ziel woei,
waarin het onmogelijk was te komen tot treuren, om de zuster die weg was, voorgoed.
Muren kantelden in haar binnenste, vergeven kon ze maar begrijpen niet, een
wantrouwen had ze tegen ieder; alleen kinderen gaven haar rust.
Soms dacht ze: nu ben ik als zij, Louise. Ik laat de menschen praten en beaam
schijnbaar en meen het niet. Eigenlijk ben ik doorloopend onoprecht en ben niet eens
ongelukkig hierom en schuldig voel ik mij evenmin. 's Avonds in haar huisje alleen,
zat ze huiverend, verschrompeld, als een vogel ineengedoken, naar wie de klauw
van een roofdier gegrepen heeft en die nu gehavend is. En in den treurnis van den
vallenden avond zat ze telkens uren aaneen onbeweeglijk, verstard, turend naar niets.
Niet meer denkend, onbedroefd, maar wezenloos opgenomen in de duisternis, die
weeral opnieuw
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vormloos rond haar en met haar groeide tot den nacht. Als een ding zonder leven
zocht ze eindelijk haar bed.
Een verstild menschelijk wezen, dat 's ochtends weer opstond, als met angst zich
klemmend aan de schooluren, die haar in dit leege leven vast hielden alsof ze zonder
die zou vallen in een diepte.
***
Ze vocht den winter uit en op een ochtend zag ze een bottenden tak tikken tegen haar
slaapkamerraam. Innerlijk losgeraakt van den normalen levenswil, ervoer ze een
kleinen schrik: het voorjaar. Deze openbaring van het diepste levensbesef in elk
vrouwehart deed haar als uit een verdooving opkomen.
De lente!
Het Vroeger en het Nu, het stond in zijn gesplitstheid voor haar. Het Vroeger was
het geluk, dat dwaallicht dat voor ieder uitdanst, dat terugdanst, dat men nooit vat
en dat men verloren waant als men het bezit.
Geluk, wat was het? Mannenliefde, een thuis, kinderen. Begrippen waarvan ze
was afgedwaald. En was ook met het rijkste bezit 't gevoel van geluk denkbaar, als
je niet eerst leed en zorg had gekend? Geluk was in háár leven alleen denkbaar
geworden in verband met leed. Zijn licht glanst dan als niet mogelijk is in den klaren
dag van 't gewone vrouwenleven. Toen zij beiden het broertje hadden vastgehouden
in zijn leven en na zijn dood, hadden zij haar geluk bezeten in vreugde aan tranen
gebonden.
Louise op haar manier en zij - o, zij! Het broertje, het bizondere kind, dat nooit
gestorven was. En nu was heengegaan door Louise's verraad.
Want onbereikbaar was hij voor haar geworden, die geen kracht meer bezat om
de volheid van smart over 't kind op te roepen. Deze smart waaruit ze geleefd had;
die haar het fijnste begrip had geschonken van wat liefde was. - Ontberend geluk.
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Het vrouwenhuis
door A. van Haersolte-van Holthe tot Echten
III
WANNEER ik weer in 't vrouwenhuis kom, is 't oud jaar, een stil, grijs oud jaar
ditmaal, strak en eentonig, maar dat wel zijn eigenaardige inwerking heeft.
Door dribbelt rond; in d'r handen heeft ze een kleinen, groenen gieter, twee teeder
gekweekte, twee vuurroode geraniums gaan straks - van 't oude in 't nieuwe - op haar
plank.
‘Gunst,’ zegt ze, terwijl ze pal stilstaat met d'r gieter, ‘komt u nou al wenschen,
dat is vriendelijk van u.’
Het is me dan direct al even pijnlijk, want neen, alleen om te wenschen kwam ik
niet; ik ben hier vandaag verschenen met verborgen bedoeling, namelijk om iets
naders te hooren van Door's laatste dienst. Het is gek zooals je dat te pakken kan
hebben, oude vrouwtjes smakelijk vertellen, het is gek zooals je dan naar nog een
verhaaltje verlangt.
Maar ik voel heel goed, over zoo'n onderwerp kun je maar zoo niet beginnen, de
tijden moeten rijp zijn, desnoods ben je een beetje behulpzaam daarmee. Ik weet het
wel: tot iedere gebeurtenis, eerst zijn er de préliminaires en daarom, Doortje, begin
ik aldus:
‘Wat heb jij toch altijd een prachtige bloemen, dat is wel iets zeldzaams in dit
seizoen.’
‘Blomme!’ zegt Door, ‘liefde en geduld mot je der voor hebbe. Buurvrouw,’ prevelt
Door, ‘het in blomme niet zoo'n sjenie.’
‘Door, in je laatste dienst, bij dien heer Tempelman, was je daar eigenlijk lang?’
Iets had me moeten waarschuwen, iets in m'n fijnere gevoelens, want, zoowaar
als een jonge hinde is de oude Door nu verschrikt.
‘Praat me der niet van,’ zegt Door.
Heeft dan ten slotte dat iets me niet gewaarschuwd en heb ik toch doorgedreven
langs onwaardig slinksche wegen en dus, ik moet 't bekennen, tegen beter weten in.
‘Door,’ vraag ik opgewekt, ‘geef me nog een lekker kopje koffie; in de familie is
het beroemd zooals jij koffie zet. En, Door, je moet vooral de groeten hebben van
mijn papa. Zeg, van dien mijnheer Tempelman, heb je daarvan ook een portret?’
‘Vraag me der niet naar,’ zegt Door, maar ze fixeert strak een commode; zoo'n
commode, waarover een monster van een gele antimacassar is gespreid; boven op
de antimacassar staat een koperen bel.
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Ik pres: ‘Toe Door, ik ben verbazend nieuwsgierig,’ en dat is mijn eenig excuus en
tenslotte de waarheid geweest.
Dan staat ze op; dribbelt met kleine, nette pasjes naar de commode, vischt een
karig portretje uit de onderste la. Door poetst mijnheer Tempelman op met der mouw.
Een min mannetje, pokdalig, neen, net nog niet pokdalig, met harde oogen, mottig,
op en top een zeer kille burgerman.
‘Mijnheer Tempelman had,’ zegt Doortje met klem, ‘heel goed z'n brood als
tailleur.’
Ik observeer, ze is oud geworden, onze Doortje, sinds dezen zomer, maar een
beetje majesteit, een weinig afstand, geeft deze ouderdom haar wel. Haar stem
vandaag heeft een ietwat trieste, verborgen mineurtoon, ze weet me dadelijk te grijpen
daarmee; in de oude oogjes smeult een diepe en minder sterfelijke vonk. Haar lijfje
is minner, schijnt ietwat geslonken en om het kleine, tanige gezichtje geeft de
spierwitte muts een lichtenden krans.
‘Bij mijnheer Tempelman was ik meer voor de huishouding, ziet u; hij was, wat
je noemt: een keurig nette man.’ ‘Ik ging er,’ zegt Door, ‘niet heen met het idee om
te trouwen,’ en bij deze woorden ziet ze me strak aan. Nu zie ik als 't ware in een
helderen spiegel; door dit argeloos woord, hoe duidelijk is me de gang van zaken
opeens.
Niet om te trouwen ging Doortje er heen, och arme. Als ze nooit gelogen heeft
dan liegt Doortje nu. Ik voorvoel, och wij vrouwen, wij kunnen zoo zuiver voorvoelen,
met mijnheer Tempelman, om mijnheer Tempelman is Doortje de ‘via dolorosa’
gegaan.
Dan verwar ik me haast in al mijn argumenten: ‘natuurlijk - van zelf - neen Door,
dat is best te begrijpen, zoo iets heeft van jou ook geen mensch verondersteld.’
Ze snift, ze knikt; zit daar valsch nederig in 't melkwit mutsekransje, stel je voor,
dat iemand je van zoo iets minderwaardigs verdenkt.
Dan heb ik, mevrouw, al spijt van mijn ondoordachte praten. Een gesprek over
‘blomme’ ware wellicht meer ‘on the safe side’ geweest. Maar 't is te laat voor zulke
bedenksels, Door is er in, ze is een geboren vertelster, zóó-eene kan zichzelf al
vertellende best vergeten, zóó-eene praat om de liefde tot 't verhaal.
‘Ik ben er drie jaar geweest als huishoudster-juffrouw; drie rustige, prettige jaren,
ik heb best en bestendig voor mijnheer Tempelman gezorgd. Wat een man, mevrouw,
wat een man!’ Op der stoel begint het oude Doortje puur te dansen; ‘wat een
beschaafde, wat een nette, wat een inkeurige man. Overdag was ie tailleur, dat is niet
meer dan billijk, maar 's avonds als ie er zoo echt gezellig eens voor zat. Voor 't raam,
ziet u, en ik met mijn verstelwerk der tegenover, zooals ie dan overal z'n oordeel
over had.’
Mijnheer Tempelman woonde in de stad.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 44

415
‘Ja,’ zei ze, ‘we woonden op 't kerkepleintje, u weet wel, pleizierig en rustig, niet
veel passage, maar d'r kwam toch nog wel eens iemand langs.’
O zeker, denk ik, zoo'n echt achterbaksch pleintje, de kilheid slaat je van de steenen
tegemoet.
‘'s Avonds,’ gaat Door verder, ‘ging mijnheer Tempelman d'r voor zitten, en wat
een kostelijk oordeel had die man. Hij besprak de dominee en ook de burgemeester;
hij zei me wel eens: ‘dat zou ik heel anders hebben gedaan.’
‘En jij?’
‘Mij paste het zwijgen als mijnheer sprak.’
‘Hij kon zich, ik weet het nog best, ook zoo ergeren aan de raad; ze doen het alles,
zei mijnheer Tempelman, van onze centen; de gemeentereiniging maakt niets dan
schuld, het electrisch licht kan niet uit. Je zou soms zeggen dat het allemaal zoo maar
niks kost. Als der huizen gebouwd werden, ging mijnheer Tempelman sikuur eens
even kijken en zoo'n flink oordeel als ie daar dan over had. Die nieuwe manier van
bouwen met al die zondige pertieken; errekers noemde 't meneer en daar had ie niks
mee op. U moet denken, wij hadden op z'n ouderwetsch, een spion. Maar 't ergste,’
zegt Door, ‘had meneer tegen op de lichte zeden en daar heeft ie ook heel veel verdriet
van gehad. Dansen, kon ie zich zoo aan ergeren en dan, de bioscoop trekt de menschen
hard naar beneden, hoe dikwijls heeft mijnheer Tempelman me dat zelf niet gezegd.
Zoo leefden we,’ zegt Door, ‘erg gezellig en rustig; ik zorgde voor nette, zwarte
kleeding; der viel nooit geen onvertogen woord. We waren, zeiden de buren, een
in-degelijk gezin.’
Een in-degelijk gezin: ze zucht, ze laat de heerlijkheid even bezinken; nu zit ze in
het vrouwenhuis als een nonnenklooster, maar tot een in-degelijk gezin heeft Doortje
behoord.
Die mijnheer Tempelman met zijn netheid wordt me wel wat al te machtig en mijn
lichte gedachten dwalen eventjes af.
Oudejaarsavond straks. ‘Door, zouden ze weer zoo toeteren op de schepen, dat
vind ik zoo machtig mooi op oudjaar.’
‘Vindt u dat aardig?’ zegt Doortje, voor 't eerst een beetje snibbig. ‘Mijnheer
Tempelman vond dat ordeverstorend, zoo'n vreeselijk kabbaal daar midden in de
nacht. Hij zei altijd: de politie moest er beter voor zorgen, dit is het uur om te slapen
en niet voor muziek. Er waren,’ zegt Doortje peinzend, ‘ook voetzoekers en
donderbussen.’
‘O ja,’ zeg ik, ‘leven dat is er op Oudejaarsavond genoeg.’
‘Drie jaren,’ gaat Door verder, ‘'t leken me gerust wel drie weken, want als je dan
zoo rustig en vredig samen leeft, na drie jaren kwam die heel koude winter, is me
moeder gestorven; voor plezier ging ik nooit uit, maar moeders begrafenis had ik
niet gaarne gemist.’
‘Door, zei mijnheer Tempelman, doe het nou maar heel op je gemakkie.
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Misschien ben je je arme vader nog effies van dienst; 't was rejaal. Hij bracht me zelf
zoo netjes weg met de vigelante; hij zei onderweg: 't is onverantwoordelijk, zoo
slecht zijn hier de straten geplaveid. Hij hielp me zelf op het station sikuur met me
kaartje. Hij zelf zoch voor mij een stille coupé. Wat tocht 't hier, zei mijnheer
Tempelman, dit perron staat net achterstevoren.’
‘Doe je kraag op, riep ik nog vanuit de coupé.’
‘Denk niet aan mij, Doortje,’ zei mijnheer. ‘Ik red me met Toos.’ Dat was onze
werkster en toen de trein al reed zei die netjes: ‘Doortje, ik wensch je sterkte en dat
je vader niet al te wanhopig mag zijn.’
‘Toen ik terugkwam na zes dagen, ik weet het nog als de dag van gisteren, hoewel
ik had geschreven, was er niemand aan de trein. Ik dacht: Och Heere, als mijnheer
Tempelman maar geen kou gevat heeft; ik hoopte in stilte op een bestelling in nieuwe
pantalons. Maar toen ik op 't pleintje kwam stond buurvrouw Sien op 't hoekje en
buurvrouw Sien zei met net zoo'n geniepig gezicht: Door, zei ze, ik hoop dat je je
vader niet al te miserabel hebt gevonden en mijnheer Tempelman is naar dansles
geweest.’
‘Mevrouw, ik stond daar te beven op me beenen. Wat gaat je niet door je hoofd,
onze heele netheid, ons heele fatsoen. Maar buurvrouw! Nog hoopte ik, u mot denken,
ik mocht dat kale mensch niet. Maar toen, gaf buurvrouw Sien me de doodsteek.
Morgen gaat ie weer naar de dansles, let maar eens op.’
Wat zit Door daar nu zielig als een klein nietig hoopje. Neen, met mijnheer
Tempelman loopt het niet goed. Hoe kan ik me toch zoo verschrikkelijk verfoeien;
haar zielig geheim, ik wou dat ik niet nieuwsgierig was geweest.
Maar ze vertelt verder met zoo'n stumperig benauwd stemmetje. Als een triestig
klein stroompje vloeit het verhaal voort.
‘Ik schelde. Toos, de werkster, deed open.’
‘O, ben u daar, juffrouw, doe u de deur dicht voor de kou; hoe hebt u het, zei Toos,
thuis gevonden. Ik hoop maar dat uw arme vader niet te wanhopend is geweest.’
‘Dank je,’ zei ik netjes, ‘dank je voor je goede woorden, Toosje, en ik zette
behoorlijk m'n perreplu in de bak. Hoe is 't Toosje, vroeg ik, met de schoonmaak
van de zolder en hoe in deze dagen maakte 't meneer?’
‘Bestig,’ zei Toos, ‘alles is bestig en toen dacht ik, neen, h i e r is niets g e b e u r d .
Ik meende, die leelijke woorden van buurvrouw Sien die moet ik gauw maar vergeten.
Maar de heele volgende dag, ik kon 't waarlijk niet helpen, toen dacht ik er an.
En waarempel om zeven uur zei mijnheer Tempelman: Door, 't is een mooie avond,
ik ga een eindje kuieren, en voordat ik iets kon antwoorden was ie al weg.
‘En nou mot je, mevrouw, naar mijn avond maar niet vragen, iedere vijf
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minuten keek ik op de klok of in de spion. Maar niks hoor. Hij danste maar lekker.
't Is God geklaagd als ik daar nog aan denk.’
‘Had je nooit iets gemerkt?’
‘Ik had de laatste tijd wel eens iets vernomen van een licht gekleurd dassie, maar
daar had ik zoozeer geen slechtigheid achter gezocht. Dat was in de late winter; op
dansles was ie bijna een heel jaar en net op Oudjaar der op volgend was mijnheer
Tempelman verloofd. Ze had z'n dochter kunne wezen, met 't grootste plezier.’
Dan praat Door nog wat verder; over 't veranderen van z'n wezen, over bruiloft
en heengaan, over sikurigheid en lichtzinnig gedrag. Doffe litanie: even plots is het
uit.
Rood bloeien hier in December de geraniums op het plankje. Ze heeft er nu geen
oogen meer voor, onze Door.
‘Net op Oudejaar,’ zegt ze nog, ‘en Oudejaar was altijd zoo iets bijzonders.’ Ik
begreep, oudejaarsavond is lang, had ie veel tijd om te zitten, ging ie al de verborgen
zonden van 't stadje nog eens na.
‘Huzarensla gaf ik,’ zei Door.
Nu moet ik haar redden van haar zelve, want zoo ineen gezonken als ze daar zit.
Het is vandaag mijn schuld, maar 't doet me verdriet.
‘Later,’ zeg ik perfide, ‘was mijnheer Tempelman toch niet meer zoo heel netjes,
met die dansles en zoo, veel minder was dat.’
Ze fluistert, iets opgekwikt nu:
‘Later ging ie met z'n meisje zelfs naar de bioscoop.’
‘Neen,’ zeg ik, ‘dat is bepaald veel minder netjes, naar de bioscoop, dat is toch
heelemaal niet je dat.’ Dan knikken we samen mandarijnachtig gewichtig over zooveel
rampen des levens, knikken Door en ik heen. Kaarsrecht zit Door, met gevouwen
handen en niet zonder pretentie. Het beeld der trouwe dienstbode van het slag dat er
niet meer is, biedt ze nu.
‘Och,’ zegt ze, ‘als je oud wordt, wat maakt een mensch al niet mee.’
Diep in weet ze: En wat bleef Doortje dan toch netjes, wat bleef Doortje netjes
tegen alle heil in. Zoo oud al en hier nu nog te zitten, smetteloos zonder kreukje, de
groote troost van de e i g e n w a a r d e biedt je dat.
‘De heeren regenten hebben al over me vijfenzeventigste verjaardag gepraat; ik
zeg: maak geen drukte voor mijn.’
Maar meneer de oudste regent zei: wat Door, zoo'n braaf plichtgetrouw leven. Och
Heere, ze stane der op, absoluut.’
‘Buurvrouw,’ prevelt ze door, ‘was onderlaatst ook vijfenzeventig jaren maar van
een verjaarsfeest voor buurvrouw heb ik niets niet gehoord.’
‘Der is veel sjaloezie en dat is zeker leelijk. Onderlaatst zei buurvrouw van rechts
tegen buurvrouw van links, over 't muurtje: “Heb jij wel eens van heilige boontjes
gehoord?”
“En jij,” zei buurman, “van schijnheilige bliksems.”
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En laat ik nu net tusschen hen in, in me tuintje aan 't wieden zijn geweest.’
Ik prevel de conclusie, die hier op z'n plaats is: ‘Niks als jaloezie, Door, omdat jij
zoo'n braaf leven hebt gehad.’ Nu zegt spraakzame Door niets en wat moet ze ook
zeggen: ze is het er zoo gloeiend, zoo meer als verbazend mee eens. Ze zit steeds
met gevouwen handen; over 't oud gelaat ligt een vredige glans.
Ik was er zoo in, in dit verhaal, pas op straat bedenk ik: Oudejaarsavond, vanavond
hoor ik de schepen. Ze liggen onbewegelijk stil in de rij. Precies middernacht toet-toet.
Wees welkom Nieuwjaar. En morgen gaan die schepen weer avonturen, glijden hun
vaantjes langs mijn huis. 't Doet me zoo aan, 't telkens in mijn leven terugkeerend
schepenmotief, 't doet me zoo aan.
Nog even een enkele Oudejaarsgedachte voor Door.
Nog hoevele oude jaren, Door, oude stakkerd; voor jou, Door, nog hoevele malen
een oud jaar?
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Kroniek
Boekbespreking
Gerard Walschap, Celibaat, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1934.
Weinig namen keeren in deze kolommen zoo veelvuldig en geregeld terug als die
van G e r a r d Wa l s c h a p , den jongen vlaamschen schrijver, die zich, met Maurice
Roelants en Lode Zielens, aan de spits der jonge vlaamsche romankunst heeft
geplaatst. C e l i b a a t is van 't jaar al het tweede boek van hem, dat hier besproken
wordt. Toch wijst dit feit geenszins op veelschrijverij, Walschap werkt in 't minst
niet te vlug en met de uiterste zorgvuldigheid. Maar zijn boeken zijn niet groot. Een
roman van hem leest men in een avond uit - voor velen in dezen tijd, nu letterlijk
iedereen het immers vervaarlijk ‘druk’ heeft, een onmiskenbaar voordeel!
Als ik zeg dat Walschap's boeken niet groot zijn, denk ik daarbij uitsluitend aan
hun omvang. Wat hun wezen, hun essentie betreft hebben zij juist wél iets groots,
en daarenboven iets nog altijd groeiends. Dit laatste, ‘Celibaat,’ acht ik zijn tot heden
beste boek. Het is ook - zij het op wel gansch andere wijze dan b.v. Timmermans'
werk! - zeer typisch vlaamsch, misschien moest ik liever brabantsch zeggen, want
het doet denken aan die groote Brabanders Jeroen Bosch en Pieter Brueghel. Ook
dit is het werk van een sterk en diep-grijpend kunstenaar, een vaak wrangen spotter
en een dikwijls ijzingwekkend pessimist - een idealist tevens; deze termen zijn
geenszins met elkaar in tegenspraak. Griezelige gestalten duiken ook uit Walschap's
bladzijden op, in 't minst niet aantrekkelijk zijn verreweg de meeste zijner figuren,
en men vraagt zich somtijds af: waar in godsnaam heeft deze kunstenaar plezier in,
wat drijft hem zulke monsters tot zijn hoofdpersonen te maken? Maar wie zoo denkt
miskent een oogenblik de liefde van een groot artiest, zijn krachtige gebondenheid
aan al het menschelijke, aan de álles, ook monsters, ook laffe en wreede schurken,
scheppende natuur.
Van zijn pessimisme overtuigt ons Walschap door ons altijd weer te wijzen op de
kleinheid, de onmacht, en het eeuwig lijdend voortwroeten der menschen, van zijn
idealisme voornamelijk door de louterende macht van dat lijden aan te toonen. Niet
enkel schavuiten - zij zijn trouwens zeldzaam in zijn werk - ook lamlendige
zwakkelingen en mispunten worden in Walschaps romans bekeerd tot wat hij
‘goedheid’ noemt, een niet-meer-redeneerende, blindelings gevende menschenliefde
(maar als men het zóó zegt moet men toch niet te veel klemtoon op ‘liefde’ leggen,
want werkelijke, actieve liefde is iets heel anders!). Van het kind André d'Hertenfeldt,
in het begin van C e l i b a a t , lezen wij op blz. 15: ‘De buurvrouw, een rijke,
kinderlooze weduwe, vertroetelde twee groote honden. Maar soms moest zij toch al
eens uitgaan zonder ze te kunnen meenemen. Dan werden ze opgesloten in de
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achterkeuken en daar lagen ze een avond lang eendelijk en menschelijk te janken.
Het kind genoot daarvan omdat het papa, mama en de twee meiden belette te slapen.
Het lag de honden aan te moedigen: nóg, nóg, nóg harder! Als papa in de kamer
naast de zijne met een bonk uit het bed sprong en nutteloos met zijn vuisten op de
muren trommelde, was het innig voldaan’. Deze zelfde André, die zijn moeder
letterlijk doodsart, en dat wel op de verfijndste wijze, die later een op zijn kamer in
slaap gevallen poes plotseling en plezierig met een brandende sigaar in den neus
brandt, deze griezelige sadist (ons herinnerend alleen aan hetgeen uit de jeugd van
een Philips II verteld wordt) geeft aan het einde zijn liefdevolle verpleegster de
woorden: ‘Vous êtes trop bon, Monsieur’ in den mond. En de schrijver voegt er dan
bij: ‘Maar zij sprak een taal die hij reeds niet meer verstond. Want hij had niet het
gevoel goed te zijn noch zocht hij in die goedheid nog behagen. Hij had dat einde
van lijden bereikt, waar alle weerstand zich neergelegd heeft en de mensch, gezuiverd,
niets meer dan goedheid is. Hij was goedheid’.
Voor hij eindelijk sterft, aan uitputting en ‘hersenverdroging’, lezen wij, op de
laatste pagina: ‘Zijn geest werd met den dag helderder op de eene waarheid, die hij
overgehouden had, maar nooit geformuleerd: dat de deerniswaardige menschen voor
elkander goed moeten zijn.’
Bij volledige erkenning van deze waarheid moet het mij toch uit de pen, dat ik
André d'Hertenfeldt's bekeering ertoe niet innig heb kunnen volgen. Het stáát er, en
ik wil het wel gelooven, maar.... ja maar.... mij zijn toch óók voorbeelden bekend
van wreede individuen die juist in het verdriet hoe langer hoe geniepiger en
boosaardiger werden. 't Is waar dat deze André in aanraking komt met één van die
vrouwelijke wezens, wier echte, uit loutere menschenliefde gegroeide goedheid geen
grenzen schijnt te kennen, en waarvan er in al Walschap's boeken minstens ééne
voorkomt.
Ik zeide het, meen ik, al vroeger: deze schrijver is een zeer scherp en bijtend-geestig
menschenkenner en -beelder, maar van de waarheid der zielsevoluties, in zijn boeken
beschreven, overtuigt hij ons niet altijd. Gerard Walschap, wiens grootheid zetelt in
zijn onweersprekelijk grootmeesterlijke kracht en macht van opmerking en
uitdrukking, blijft tot nog toe voor mij méér een verbijsterend knap menschenbéélder
en caricaturist dan een aandachtig en liefdevol naspeurder en verklaarder van
menschelijke levensgangen.
Eén figuur in Celibaat moet ik in 't bijzonder nog vermelden als zeldzaam weldadig
en voortreflijk begrepen. Het is die van pastoor Claerebout, den priester, die sterft
als een veldheer. Maar zulk een.... rehabilitatie was Walschap dan ook wel eenigszins
aan het priesterschap verschuldigd - men denke maar even aan het boek ‘Trouwen’
terug!
H.R.
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Rie Cramer, Paradiso, Utrecht, W. de Haan, zonder jaartal.
Lichte lectuur, die in haar soort waarde heeft, omdat ze nergens ontaardt, niet vulgair
wordt en niet zwaarwichtig; die den eenmaal ingezetten toon behóudt. Een toon van
helderheid en speelschheid. Men hoort geen wanklank, de schrijfster derailleert niet
en zij blijft die zij altijd was: de vlotte teekenares, die gemakkelijk de contouren van
een landschap trekt, daar menschen in plaatst, - menschen die van de kleine
liefelijkheden des levens genieten en die zich niet gauw van hun stuk laten brengen
door wat verdriet. Menschen, die iets sportiefs hebben en die den humor niet vergeten.
Zoo wordt het leven voor hen als een spel, een ‘eerlijk spel’ - waarbij de inzet toch
wel hoog kan zijn - maar dat fair gespeeld wordt. In een Italiaansch landschap, in
Tessin, ligt het huisje tegen de bergen, - het ‘Paradiso’ waar de wat cynische en
beroemde schilder met zijn vrouw voor een tijdje komen wonen. In dit arcadisch
landschap voelt zij zich ‘zalig’, hij daarentegen voelt er zich aanvankelijk als een
kat in een vreemd pakhuis. Hoe deze twee menschen, die in veel ver van elkaar
afstaan, elkaar tóch, door een natuurlijke liefde blijven binden en boeien, daarvan
vertelt Rie Cramer op onderhoudende wijze. En als ik me bedenk, dat haar boek in
leesportefeuilles en leesbibliotheken zal rond gaan, dan verheug ik me er al op dat
vele vrouwen, (want mannen lezen meestal zulke boeken niet) zich eenige avonden
zullen amuseeren, beter en op zuiverder wijze dan b.v. bij een revue of in een
bioscoop. Zij zullen enkele uren aangenaam zoek brengen met dit in lichte kleuren
geteekend verhaal, waar iets van levensliefde uit opstijgt. Een verhaal dat, ondanks
de moderne allure, tóch eigenlijk ‘degelijk’ is, want de menschen er in blijven naar
hun hart luisteren en geven aan hun innerlijke stem gehoor. Soms herinnert het verhaal
ons iets te veel aan de society-stukken zooals men die voor ongeveer twintig jaar
graag en veel zag spelen en die men nu niet meer zoo argeloos zou kunnen genieten;
maar Rie Cramer heeft iets dat daar toch boven uit gaat: oprechte levenslust - en die
is zeldzaam in deze tijden!
JO DE WIT

A. van der Hoorn-Surie, Ik zoek werk, Leiden, Leidsche
Uitgeversmaatschappij, 1934.
Wanneer niet de plicht op me gerust had in mijn kwaliteit van beoordeelaarster dit
boek uit te lezen, ik zou het na de eerste bladzijde reeds ter zijde hebben gelegd, dat
lijdt geen twijfel. En daarmee zou ik toch in zekeren zin onrecht hebben gepleegd.
Want merkwaardig is deze roman zeker. Nooit nog las ik een boek dat zoo zeer uit
leegten en vervlakking opstijgen, kwam naar een bezieling, die, hoewel niets met
het hoogste te maken hebbend, dan toch merkbaar uitgaat boven het alledaagsche.
In die periode is er gloed en vuur in het boek en er heerscht een merkwaardig tempo.
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‘Ik zoek werk....’ de navrante geschiedenis zoo ge wilt van een modernen intellectueel
die werkeloos is, die vrouw en kinderen heeft. Een die het eerst goed gehad heeft en
nu bij een massa-ontslag op straat is komen te staan. Betrekkelijk verwende menschen
die geen werkelijke ontbering kennen. Doch die er nu aan gelooven moeten. Die
klein gaan wonen, zuinig moeten zijn, hun kapitaaltje interen. Maar erger is het
kwaad van het werkeloos zijn zelf - dit besef van nutteloosheid, het vernederende,
verlammende besef van onmacht. Hij probeert het met spaarbrieven, verzekeringen....
alles niets.... leegte....
Tot zoover is het boek banaal en een gewone praatroman, al boeit het onderwerp
eenigszins door het actueele. Zelfs is er een zeer vulgaire periode, een bedenkelijk
laagte-punt, waar de vrouw onverwachts naar Nice reist, naar het sterfbed van haar
vader en daar op grove wijze haar haat tegen haar stiefmoeder uit. Het erge is dat de
schrijfster kennelijk ‘groeit’ in het geval. Wat te zeggen van een ‘dame’, die tegen
de hospita van haar vader, die in haar de dochter van diens vrouw meent te begroeten,
zegt: ‘néé, dat is goddank mijn moeder niet - ik dacht dat u dat wel zien kon.’ En
wat er volgt is nog veel erger!
Doch plots komt er een keer in het boek. De h e l d i n staat op. Tot nog toe was
zij een vrouw zooals er duizenden zijn. Maar nu, nu de man, vernederd en ontzenuwd,
aan geestelijke verarming dreigt ten onder te gaan, vlamt haar moed, haar levenskracht
omhoog met zoo felle, met zoo sterke vlam, dat alles verlicht wordt in haar omgeving,
tot het hart en het lichaam van haar man toe. Zij erkent geen crisis, tenminste geen
waarin zij ten onder moeten gaan; zij gelooft dat er in de wereld - zij het in andere
werelddeelen - nog wel mannen met knuisten noodig zijn, en haar geloof is zoo
meesleepend, haar liefde zoo begeesterend dat zij den man wekt uit zijn slaap en
hem zich zelf en zijn eigen krachten bewust doet zijn. Vooral als zij in staat is
gebleken zelf een groot offer te brengen. Dan komt de man tot inzicht; zijn
eigenwaarde en zijn liefde geven hem nieuw leven. Deze periode is in het boek g o e d
- misschien niet litterair goed, maar het heeft zooveel vaart en temperament dat men
onwillekeurig meegesleept wordt. Hier steekt de waarde die het boek bezit: de
levensdrift, de levensovertuiging, het geloof dat het leven om-zich-zelf waard is
geleefd te worden. Hoewel de schrijfster geen bijzonder talent bezit en in het
liefde-gevoel harer heldin een sterk erotisch element schuilt, is er iets moedgevends
in dit werk dat als zoodanig - dus als maatschappelijk verschijnsel - niet onderschat
mag worden.
JO DE WIT

Antoon Coolen, De man met het Jan Klaassenspel. Rotterdam, Nijgh &
Van Ditmar, 1933.
Ofschoon er sedert dien weer nieuw werk van dezen uiterst vruchtbaren
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schrijver verschenen is, zouden wij toch nog wel gaarne even de aandacht van de
lezers van ‘Elsevier’ willen vestigen op deze door Nijgh en van Ditmar met zorg
uitgegeven novelle van Antoon Coolen. Naar zijn onderwerp behoort zij nog geheel
tot de z.g. regionale letterkunde, waaraan de schrijver zijn hart tot voor kort geheel
scheen te hebben verpand. Sedert dien is echter zijn legenden-boek ‘De Zegen der
Goedheid’ verschenen, waaruit blijkt, dat Coolen van zins is nieuwe wegen te gaan.
Wat ‘De man met het Jan Klaassenspel’ betreft, het is, of zich daarin reeds iets
aankondigt van een en ander, of in dit sober geschreven stuk proza reeds een zekere
wending plaats grijpt van het provinciale naar het algemeen-menschelijke. Het
pittoreske van de Peelstreek heeft hier zijn geslotenheid verloren en is uitgegroeid
tot een landschap, dat van een breedte is, die herinnert aan Boenins beschrijvingen
van het Russische landschap en aan die van Goetel in ‘Mijn dubbel leven’. Tusschen
haakjes: een voortreffelijke roman, die veel te weinig opgemerkt is.
Coolen neemt in deze novelle als het ware een aanloop tot werk, dat van een
epische allure belooft te worden. Slaagt hij hierin en weet hij zich van de romantische
trekken van zijn provincialisme (zie Felix Timmermans, die men telkens weer als
waarschuwend voorbeeld in verband met Coolen noemen moet!) te ontdoen, dan zal
hij misschien de schrijver worden, die in staat is onze letterkunde op waardige wijze
in het buitenland te vertegenwoordigen.
In elk geval: deze novelle is een uitstekend staal van Coolen's kunst in het stadium,
waarin zij op het oogenblik verkeert. Wij kunnen de lectuur een ieder aanbevelen,
die van met forsche trekken geschreven proza houdt.
ROEL HOUWINK

Felix Timmermans, Bij de Krabbekoker. Amsterdam, P.N. van Kampen
& Zoon. Z.j.
Dit verhaal behoort tot het beste wat Felix Timmermans geschreven heeft. Het
verheugt ons dit na vele inzinkingen en teleurstellingen te kunnen konstateeren.
Reeds in den novellen-bundel ‘Pijp en Toebak’ waren sporen, die op een verbetering
wezen.
Het zou niet zoo verwonderlijk zijn, indien overigens deze verbetering aan
Timmermans populariteit niet ten goede zou komen. Want te zeer heeft hij zijn lezers
met een klakkeloos gepredikt vitalisme - in den zin van ‘Pallieter’ - verwend, dan
dat er bij hen groote ambitie zal bestaan om den schrijver te volgen, wanneer hij
wederom, gelijk in ‘Schemeringen van den Dood’, afsteken gaat naar de diepte.
Te lang heeft hij den bedriegelijken sluier der aardsche schoonheid gespreid over
het lijden der menschen, dan dat men het nu nog aanvaarden zal, wanneer hij dezen
sluier wegrukt - gelijk Piet Verhelst, alias de Krabbe-
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koker, in dit verhaal het mombakkes rukt van het door den kanker aangevreten gelaat
van zijn vrouw met wie hij zoovele jaren in onmin heeft geleefd -; een Timmermans,
die niet meer de malsche vergetelheid brengt van een leven vol zon en honing - zal
men zeggen -, dat is ‘onze’ Timmermans niet meer, dien lusten wij niet.
Doch voor den kunstenaar, zoo er nog iets waarachtigs gebleven is in zijn
verhouding tot de Muze, die hij dient - en waarom zouden wij veronderstellen moeten,
dat dit bij Timmermans niet het geval zou zijn? - kan er hier van een alternatief geen
sprake zijn: de kunst is sterker dan de gunst! Zoo mogen wij verwachten, dat in het
werk van dezen Vlaamschen schrijver thans eindelijk de late bloei begint, waarnaar
degenen, die zich niet door de kwistig uitgestrooide Vlaamsche sappigheden vangen
lieten, reeds zoolang hebben uitgezien.
ROEL HOUWINK

C.S. Adama van Scheltema, Verzamelde Gedichten. Rotterdam,
Adama van Scheltema's poëzie is nog altijd zeer populair. En geen wonder, want het
is dezen dichter mogen gelukken onzen vaderlandschen volksaard in zijn werk
herhaaldelijk op gelukkige wijze tot uitdrukking te brengen. Lezers en hoorders
herkennen zich meestal gemakkelijk in zijn gedichten, voorzoover zij zich althans
niet te zeer bewegen in de richting der Duitsche romantiek. Want dan wordt, vooral
in onzen zakelijk georiënteerden tijd, het vinden van een aanknoopingspunt heel wat
bezwaarlijker.
De kloeke bundel is door de firma Brusse op de van haar bekende keurige en royale
wijze uitgegeven en is voor iederen poëzie-liefhebber een kostelijk bezit. Het is een
buitengewoon plezierig werk te bladeren in dit boek en naar willekeur zich te
verdiepen in de dichterlijke schoonheden, die Adama van Scheltema ons in zijn
vruchtbaar leven heeft mogen schenken. Ter zijner nagedachtenis is het een waardig
en blijvend monument.
ROEL HOUWINK

Dr. Johan Brouwer, Kronieken van Spaansche Soldaten uit het begin van
den Tachtigjarigen oorlog. Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 1933.
Een schitterend geïllustreerd boek, dat de belangstelling verdient van iederen
Nederlander, die zich voor het verleden van zijn volk interesseert. Hoezeer kan dit
werk onze Vaderlandsche Geschiedenis verlevendigen in zulk een belangrijk tijdvak
als dat van den Tachtigjarigen oorlog! En wat een goeden kijk geeft het op den
mensch: men kan er meer uit leeren dan uit menigen psychologischen roman. Gaarne
wenschen wij het vele en toegewijde lezers toe.
ROEL HOUWINK
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De Japansche kleurendruk en de karakteristiek van de Japansche prent
door Dr. N.G. van Huffel. Firma L.J.C. Boucher, Den Haag 1934.
Hoe een Japansche houtsnede volgens de klassieke manier ontstaat, beschrijft dr.
Van Huffel in deze uitgave; voor de beoordeeling van deze kunst is het ongetwijfeld
van belang, de techniek der gekleurde houtsnede te kennen. De schrijver heeft er
goed aan gedaan, die techniek voor ons duidelijk te maken, zoowel met zijn tekst als
met een reeks van 10 bladen, waarin een kleurenhoutsnede naar haar ontstaan (voor
elke kleur wordt een apart blok gesneden) is geanalyseerd. Over de karakteristiek
van de Japansche prent had de schrijver beter niets kunnen zeggen dan de anderhalve
bladzijde, daaraan gewijd en waarin een vergelijking met Europeesche kunst wordt
getrokken, die in haar algemeenheid onjuist en bovendien met deels verkeerde
voorbeelden gestaafd is.
J.S.

Verluchte manuscripten
Als een soort geestelijk huwelijksbureau heeft de kunsthandel Santee-Landweer een
groep Nederlandsche litteratoren en een groep schilders (die blijkbaar weinig in de
gelegenheid zijn met elkander in aanraking te komen) nader tot elkander gebracht
en de geesteskinderen uit deze mystische huwelijken: geïllustreerde oorspronkelijke
handschriften, geëxposeerd.
Den titel ‘Verzameling van Nederlandsche letterkundige kunstwerken, geïllustreerd
door Nederlandsche kunstenaars’, waaronder ‘Elsevier's geïllustreerd maandschrift’
in 1891 met Jan ten Brink en Schimmel en verschillende teekenaars begon, had men
ook aan deze collectie kunnen geven. Elsevier's, dat, veertien jaar later, met Herman
Robbers van artistieke richting veranderde, toonde zich hier dus een Johannes de
Dooper van het nieuwe verbond tusschen de beeldende kunsten en de letteren!
Uitgaande van de overtuiging ‘dat poëzie en schilderkunst zusters zijn’, was De Gids
begonnen met het geven van platen als bijlagen. Een bloeitijd voor de illustratie was
de 19de eeuw overigens niet. Potgieter kon nergens een goed illustrator vinden en
Alberdingk Thijm donderde tegen de houtsneden, waarmee zijn opstellen in de
Kunstkronijk geïllustreerd waren en hij verluchtte zijn novellen dan ook tot de laatste
eigenhandig.
Jan Luijcken had zijn verzen reeds met gravures begeleid en zoo versierde ook
Bilderdijk persoonlijk zijn eigen verzen en teekende Vosmaer de illustraties voor
zijn ‘Londinias’. Ook het oorspronkelijke handschrift van De Kleine Johannes (die
later verlucht werd met litho's van Edzard Koning) had eigen illustraties van den
dichter.
Jozef Israëls gaf ongeveer tegelijk met Van Looy een zelf vertelde en geïllustreerde
reisbeschrijving van Spanje.
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Da Costa dichtte zijn Hagar bij een plaat en Beets voorzag een reeks etsen van Israëls
van bijschriften op rijm; terwijl deze schilder op zijn beurt een drietal teekeningen
en een ets meegaf aan Heering's Overijsselsche vertellingen.
Merkwaardigerwijze heeft Bosboom maar een enkel boek van zijn vrouw
geïllustreerd. Wel had hij een ‘vignetjen’ ontworpen voor Ten Kate's vertaling van
Anacreon. Bles, Rochussen en de Famars Testas illustreerden Van Lennep's romans,
Elchanon Verveer z'n Nederduitsche spraakkunst. De illustraties der Reisontmoetingen
van Joachim Polsbroekerwoud en zijn vrienden door Vlerk (Bernard Gewin) zijn
van den graveur J.W. Kaiser; de ‘Physiologie van Den Haag’ door een Hagenaar
(prof. Jonckbloet) is geïllustreerd door den genreschilder H.F.C. ten Cate, terwijl
Cornelis Buis de prenten maakte voor Sara Burgerhart. De ‘Boertige reis door Europa’
etc. van Fokke Simons is geïllustreerd door Jacob Smies, nooit beter gewaardeerd
dan door onzen besten kenner der illustratie, Cornelis Veth, die ook J.K. Bendorp hij teekende de illustraties bij een boek van J. Immerzeel Jz. ‘Balthazar Knoopius’
- prees. Johan Kagchel maakte als Johannes Kachelius de boekdruketsen voor Van
Lennep's Vermakelijke Latijnsche Spraakkunst, terwijl Anth. de Vries de illustrator
was van De Schoolmeester.
De nieuwere litteratoren hadden meer oog voor de decoratieve kunst. Voor het
sinds 1893 in Vlaanderen verschenen ‘Van Nu en Straks’ leverden Roland Holst en
Thorn-Prikker de vignetten; Albert Verwey's bloemlezingen van oude dichters werden
versierd door Lion Cachet, Dysselhof en Nieuwenhuis. In 1894 verscheen de door
Derkinderen verluchte monumentale uitgave van den Gijsbrecht van Amstel. Bauer's
etsen werden opgenomen in Van Deyssel's vertaling van Akedysseril en ook Arij
Prins liet zijn eerste werk met etsen versieren. Isaäc Israëls teekende de titelplaat
voor Frans Erens' ‘Dansen en rhytmen’, Jan Toorop o.m. den band voor Louis
Couperus' ‘Psyche’. Ook Lizzy Ansingh en Nelly Bodenheim, die de oud-Hollandsche
kinderrijmpjes illustreerde, Henricus, Van Hoytema, Jurres, Van Konijnenburg, frère
François Mes, Vaarzon Morel, Nieuwenkamp, Nijland, Veldheer, Leo Visser,
Wenckebach, Corn. Veth e.a. maakten hunne bezigheid van de illustratie, die zij
weer tot een kunstvak verhieven. Deze lijst zou kunnen dienen bij het organiseeren
eener grootere expositie der Nederlandsche illustratie!
Sinds het naturalisme, dat de verbintenis tusschen de beeldende kunsten en de
dichtkunst verbood, hadden de beeldende kunstenaars een afkeer van de litteratuur:
het woord ‘litterair’ was een weinig welwillende aanduiding voor een schilderij of
beeldhouwwerk, bijna een scheldwoord. Maar de tijd wendde zich en vele jonge en
jongste kunstenaars hebben weer een meer klassieke opvatting van de illustratie; zij
hebben weer een verhouding met de litteratuur, die tenslotte bij ieder beschaafd
mensch behoort.
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De beeldhouwers hebben het er m.i. het best afgebracht: Moïssi Kogan versierde Jan
Engelman's vers ‘Cythera’ met penteekeningen in lijnen van de figuren, die hij anders
uit het pleister-graf doet opstaan; John Rädecker dat van A. Roland Holst ‘Dit eiland’
met een ‘vreemd schip’ en een zalig door den hemel vliegend amoureus paar. Het is
vooral in deze verluchte manuscripten, dat een kunstelijke overeenstemming bereikt
werd.
Een paar dichters illustreerden zelf hun handschriften, op het voorbeeld van Hugo,
Hoffmann e.a. Hendrik de Vries versierde zijn Tarantella met de voortreffelijke
penteekening eener natuurlijk bewegende danseres; - ook Binnendijk's Rondeel is
gesmukt met een danseres van Roelofsz -; Werumeus Buning z'n ‘Catania of de oude
wereld’ uit zijn Nieuwe tierelantijnen met een rijk-geornamenteerd Italiaansch schip
op hooge zee, dat het anker gelicht heeft om naar een exotische natuur te vertrekken:
‘Waar de vogels dronken zijn tusschen het onbekende schuim en de hemelen.’ De
schilder Roelofsz hing onder laatstgenoemd manuscript een teekening, waarbij hij
zelf op zijn beurt het aan Engelman opgedragen, als grap bedoelde gedicht ‘Opmarsch’
maakte: hij heeft slechts het air in verzen te schrijven.
Slechts in één geval werd een reeds bestaande litho, Van Dobbenburgh's ‘Doode
hond’, gebruikt om Anthonie Donker's ‘Canadeesche episode’ te illustreeren.
Teksten van dichters of prozaïsten bij reeds aanwezige teekeningen of prenten
behelsde de expositie helaas niet. Het had het antwoord in poëzie of proza van een
schilder of beeldhouwer met een zin voor de litteratuur kunnen uitlokken, zooals
Michelangelo riposteerde op het vers, dat een onbekende op zijn beeld der ‘Notte’
aanbracht!
Binnendijk's ‘Dubbel uitzicht’ en Willink's krasse en nauwkeurige teekening van
een jongensschoolklasse; Oept's teedere teekening van een spelend kind en Du
Perron's ‘Het kind dat wij waren’; Helman's ‘Beatus ille’ en Gestel's decoratief
zeestuk; Henriët's merkwaardige illustratie bij Dekker's ‘Aan beide kanten van den
drempel’; de interieurs van Citroen en Couwenberg en de manuscripten van Jeanne
van Schaik - Willing gaven deze expositie verder het belang dat zij had.
Een unicum is Kuyle's in slechts één exemplaar gedrukt boek ‘Maria en de
timmerman’, verlucht met origineele aquarellen en boekversieringen van Eyck. Maar
is dit geen ‘misverstand’ van de boekdrukkunst, had dit boek niet beter manuscript
kunnen blijven?
Het verbod van het huwelijk tusschen letteren en beeldende kunsten als tusschen
bloedverwanten, scheidt hen niet langer vaneen. Na deze eerste aanmoediging tot
toenadering zullen er ongetwijfeld meer huwelijken op den Zangberg gesloten worden
en wat Apollo vereenigd heeft, mag de mensch niet scheiden!
KASPER NIEHAUS
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De Incadanseres Helba Huara
In de lange rij van exotische dansers, die het Europeesch publiek de eigenaardigheden
en schoonheid van een dikwijls onbekende en vaak onbegrepen folklore komen
brengen, neemt de Peruviaansche danseres Helba Huara wel een bijzondere positie
in. In de eerste plaats omdat zij door haar Spaansch-Indiaansche afkomst de ver van
ons afstaande, primitieve ziel van de Incakunst met Europeesche mentaliteit kan
benaderen en voor ons verklaarbaar maken. In de tweede plaats - en dit is een meer
technisch detail, waarvan het publiek weinig zal kunnen apprecieeren doch dat
desniettemin van groot belang is - doordat zij in haar oud Spaansche dansen zichzelf
met castagnetten begeleidt, die volgens een eigengevonden techniek worden bespeeld,
hetgeen aan de uitdrukkingsmogelijkheid en de soepelheid van dit klapinstrument
zeer ten goede komt. Er is misschien slechts één andere danseres die op dergelijke
wijze de catagnetten weet te doen fluisteren en oplaaien in plotselinge drift, een
langzaam en merkwaardig opwindend crescendo tot een orgie van rythmisch geluid,
versterkt door hakgetrappel... en die andere is de geniale Argentina.
Dit is trouwens de eenige overeenkomst; zooals Argentina's kunst voornamelijk
het doen herleven van verschillende vormen der volksdans is, hetzij in Spanje of in
Cuba of in Argentinië, door haar persoonlijk talent op hooger plan gebracht, zoo put
Helba Huara de inspiratie van haar Spaansche dansen vooral uit de middeleeuwen,
voornamelijk die dansvormen die toentertijd naar de Zuid Amerikaansche koloniën
werden gebracht en zich sindsdien zelfstandig ontwikkelden, sterk beïnvloed door
de Peruviaansche volksdansen, die op hun beurt alle hun oorsprong vonden in de
Incadansen.
Dit geheimzinnige volk, nu bijna geheel verdwenen, op enkele armzalige ‘pueblo's’
na, waar de gedegenereerde nazaten slechts enkele resten van de eens zoo rijke
folklore bewaren, bezat eens, nog voordat Europa deze landen had ontdekt, een groote
beschaving, een bloeiende cultuur, een poëtischen natuurgodsdienst en een rijken
legendenschat. Sporen van deze beide laatste Inca uitingen zijn tot op heden bewaard
gebleven en de groote verdienste van de Peruviaansche danseres is: deze zorgvuldig
te hebben vergaard om in dansdrama's en pantomimes zichtbaar uit te beelden. Daarbij
paart zich de belangwekkendheid van origineele kostuums aan het onbekende en
vaak verrassend schoone rythme der muziek, hoewel ook verscheiden dansen begeleidt
worden door moderne melodieën, van Honegger en Vincent d'Indy. Het slagwerk,
waarvan het soms obsedeerend rythme met groot raffinement aangewend wordt,
vaak doorgevoerd tot een hypnotiseerenden dreun, zooals vroeger de medicijnmannen
van den stam dat moeten hebben gedaan, versterkt de plastiek van den dans
opmerkelijk. De overweldigende, haast hysterische indruk, dien sommige van haar
woeste dansen laten, zooals die
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van den krijger, die met het hoofd van zijn slachtoffer op een totempaal gestoken
een zegedans uitvoert, dienen dan ook voor een deel aan de opwinding van de muziek
te worden toegeschreven.
Niets van dezen ongebreidelden hartstocht en ongetemde kracht, steeds zuiver
beheerscht trouwens en plastisch aanvaardbaar, zou men vermoeden in het slanke,
donkeroogige figuurtje, dat eerst opkomt als een klassiek-Spaansche verschijning in
een lang sleepend kleed met de hooge zilveren mantilla der Zuid-Amerikaansche
vrouwen. Sterk van expressie is het smalle gelaat, waarin de omkoolde oogen
onbewogen staren en de wreede felroode mond soms even vertrekt, in een lach die
nu eens smartelijk, dan weer verachtend is. Zij danst de passie, het hartelooze gespeel
met den man, het mateloos verdriet of het uitbundig roekeloos pleizier, waarin steeds
iets van de wanhoop van het oneindige klinkt. Zij is geen danseres van nuances of
sierlijk beweeg, haar kunst is steeds fel gespannen tot het uitersten en vraagt ook die
gespannenheid van den toeschouwer.
Zelfs in het maagdelijk blank gewaad van de bruid, die bloemen brengen gaat op
het graf van haar minnaar, in den strijd gevallen, is zij meer de beroofde vrouw, die
den dood uitdaagt om wat hij haar ontstal, dan het door verdriet gebroken meisje.
Doch hoe sterk, onderstreept door het zachte gefluister der castagnetten, is haar
trotseering van de kwade geesten die haar komen belagen, het katachtig sluipen rond
den onzichtbaren vijand, het slaan van het reddende teeken des Kruises dat haar
beschermen zal, het fiere gebaar van de slotcadans, als zij de bloemen ver van zich
werpt en met hoog opgeheven armen haar triomf uitzingt in de castagnettenroep.
Deze Peruviaansche danslegende is een prachtige evocatie van het mystieke land
van de Middeleeuwen. De pantomime-dans is geen vrije inspiratie, doch aan banden
gelegd door de klassieke Spaansche dansvormen, die zuiver gevolgd worden; heel
dit verhaal wordt gedanst en visueel aanvaardbaar gemaakt op passen van de
malaguena en faruca, doch op persoonlijke wijze verwerkt.
Dit geeft een geheel eigen karakter aan deze ‘moderne’ solodansen die geheel
steunen op een klassieke techniek, evenals balletdansen dat doen, of dienen te doen.
Dit is niet het geval met de Incadansen van het programma, die slechts vaag door de
nu nog in de pueblo's gehouden volksdansen worden beïnvloed. Dit zijn namelijk
steeds groepdansen van een bijna uitsluitend religieus karakter en Helba Huara heeft
daaraan slechts enkele figuren en passen ontleend. De onderwerpen en de
Inca-legenden die zij danst zijn echter allen direct uit deze folklore voortgekomen.
Hier kan zij ook het primitieve, het onstuimige van haar natuur laten gaan al blijft
elke pas steeds bestudeerd en vooruit vastgelegd, hoezeer sommige van de
krijgsdansen vooral ook improvisaties lijken.
Van de meest hallucineerende kracht, magisch bezwerend met een
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door steeds dreunenden trommelslag ondersteunde hypnose, waarvan ik zooeven al
sprak en die zijn enerveerenden invloed ook op het publiek uitoefent, is de dans van
den medicijnman, den toovenaar van den stam, die De Groote Geest oproept en
achtereenvolgens de gedaante aanneemt van een poema, een slang en een Kondor,
de drie heilige dieren van de Inca's. Slechts één ander voorbeeld van een dergelijke
danshypnose ken ik in de geschiedenis van den dans en dat is die van den
slangenbezweerder, uitgevoerd door den grooten Hindoedanser Uday Shankar, die
slechts met een slip van een sjaal tusschen zijn tanden de aanwezigheid van de slang
weet te suggereeren.
Woest hartstochtelijk is de dans van den krijger, die zichzelven opzweept en
aanvuurt om zich met een laatsten zegepralenden kreet in den strijd te storten. Hier
manifesteert zich ten sterkste de vreemde, magnetiseerende persoonlijkheid van deze
danseres, die uit een ver, vergeten verleden beelden oproept van een vergane cultuur,
oerkrachtig, soms huiveringwekkend in haar ruwe sterkte. En die persoonlijkheid
uit zich ook in de dansen van Spaansche inspiratie, ondanks het feit dat daar de
vormconventie en techniek de uitdrukking aan banden leggen.
Doch wat bovenal de merkwaardige kunst van een Helba Huara, waarmee zij na
Amerika ook West Europa veroverd heeft, zoo belangwekkend maakt, dat is het feit
dat elke danscompositie een zuiver uitgebalanceerde artisticiteit bewijst, één met de
muziek en den stijl van een periode; volkomen overeenstemming van den geest van
de inspiratie en de verwerkelijking ervan. In dit verband moet de authenticiteit van
de vaak zeer rijke kostuums worden geroemd.
De mogelijkheid bestaat dat ook Holland binnenkort kennis zal kunnen maken
met de kunst van deze danseres.
CORNELIUS CONIJN

Matthieu Wiegman bij Buffa, Amsterdam
In den ontwikkelingsgang van den schilder Matthieu Wiegman herkent men
gemakkelijk een merkwaardige vastheid; een rustige zekerheid van bewegen naar
een eender doel en een zichzelf in alles getrouw blijven. In den loop der jaren moge
het werk nu eens krachtiger, dan weer zwakker zijn, mogen er na hoogtepunten
inzinkingen voorkomen, steeds is er een gericht-zijn op een gesteld ideaal, dat niet
wordt verzaakt en dat gediend wordt met krachten, die enkel uit des schilders diepste
zelf voortkomen en niet worden ontleend aan anderen. Bij de beoordeeling van de
waarde, die Matthieu Wiegman voor ons heeft, moge dit vooropstaan. Gelijk zijn
broeder Piet, is ook Matthieu een standvastige en een karakter. Hoe ver hun beider
werk ook van elkaar staat, dit eerlijke en aan zichzelf getrouwe verbindt het.
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Een tweede kenmerk van Matthieu Wiegman was steeds, dat hij zoozeer het leven
zag als iets schoons en heiligs, dat hij het nimmer legde op de snijtafel der
vorm-onderzoekingen. Wel zocht hij steeds naar het eenvoudigste woord om te
zeggen wat hij voelde en naar het terugbrengen van de veelheid der feiten tot
essentieele waarden, maar nimmer begaf hij zich in den waan der cubisten, die
meenden zelf wel in staat te zijn de dingen door ontleding te doorgronden en zijn
religieuse eerbied voor de schepping weerhield hem van moedwillige vervormingen
of andere vivisecties op het lichaam der natuur. Men kan de natuur grootscher zien
dan Wiegman doet, doch zelden milder.
Het tijdelijke heeft op Wiegman weinig vat. Ethische of sociale stroomingen van
den tijd, richtingen of bevliegingen in de schilderkunst, het deinende leven van dag
tot dag, dat álles vindt zijn weerslag in Wiegman's werk niet, en alleen zij, die een
overdreven belang hechten aan de waarde van den tegenwoordigen tijd, welke immers
slechts een moment is in de eeuwigheid, zullen dat betreuren.
In het nieuwe werk - arbeid van twee jaren - dat Wiegman thans bij Buffa in
Amsterdam exposeerde, bleef hij ook de veelzijdige, die hij altijd was. Het portret
is er en het landschap, de religieuse voorstelling en het stilleven. En als altijd bij
hem, blijft ten slotte als het belangrijkste het portret en de religieuse voorstelling.
Want vóór alles blijft Wiegman de zoeker naar 's menschen ziel en de geloovige, die
immer weer vorm tracht te geven aan de vereering van God. Zijn landschappen
kunnen zeer schoon zijn, de spanning, de geladenheid treedt in het algemeen alleen
ten volle op, als hij den mensch schildert en uiting geeft aan zijn geloof. Een
uitzondering moet ik maken voor ‘het huis van Renoir’, een landschap van een diepe
bewogenheid, welke aan Van Gogh herinnert.
Het is altijd prettig, wanneer men een kunstenaar, in wiens opkomst men
vertrouwen heeft gehad, ziet komen tot belangrijke daden en daarom is het zulk een
vreugde, thans te kunnen wijzen op het rechtaf meesterlijke, sublieme portret, dat
Wiegman schilderde van den dichter A. Roland Holst. Dit is, meen ik, het volledigste
en schoonste portret, dat hij ooit maakte. Breed van voordracht, eenvoudig en van
een heerlijke rust, zeer gaaf en diep-sonoor van kleur, gaat er van dit portret, dat in
waarheid het portret van een d i c h t e r is, een stroomende, meesleepende bezieling
uit. Een zoo penetrante beeltenis, tegelijk een zoo in kleur en compositie gaaf
schilderij is zeldzaam in de kunst van heden. Het schijnt mij, dat Wiegman een nieuw
élan heeft gevonden, dat hem een eind verder heeft gebracht. Ook een paar zeer
sublieme kleine teekeningen en religieuse schetsen doen dit vermoeden.
J.S.
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Redactie-wisseling
Mr. J. S l a g t e r , die in de drie laatste jaren mijn zeer ijverige, kundige en
gewetensvolle mede-redacteur voor de beeldende kunsten was, gaat mij als zoodanig
tot mijn groote spijt verlaten. Zijn vele overige werkzaamheden staan hem niet toe
zich langer aan deze redactie te wijden, zóó ten volle als hij dat altijd gewoon is
geweest. Als trouw medewerker mogen wij gelukkig op hem blijven rekenen. Ziedaar
een troost!
Wat zijn vervanging betreft, het verheugt mij zéér een anderen langjarigen en
hooggewaardeerden medewerker, den fijnen en diep-doordringenden
schrijver-over-kunst A.M. H a m m a c h e r bereid gevonden te hebben, de redactie
over te nemen te zamen met onzen jongen vriend Dr. J.G. van G e l d e r , die vooral
door zijn uitnemende dissertatie den aandacht der kunstlievenden op zich vestigde.
Als correspondent van de Redactie in Vlaanderen treedt tegelijkertijd op de jeugdige,
maar al zeer bekend geworden, schrijver L o d e Z i e l e n s . Hen alle drie heet ik bij
deze van harte welkom.
Over blijft nu nog een woord van grooten dank aan mijn goeden vriend, den
scheidenden redacteur. Ik weet hoezeer zijn hart aan ‘Elsevier's’ hing en wat het
afscheid hem dus kost. Moge steeds rijkere bloei van ons tijdschrift hem overtuigen,
dat ook zijn arbeid vruchtdragend is geweest.
Schoorl, December '34.
HERMAN ROBBERS
Van het oogenblik dat ik - aan het eind van 1931 - toetrad tot de Redactie tot heden,
heb ik er met hart en ziel in geleefd.
Het werk bracht mij in aanraking met tal van uitingen van het geestelijk leven van
nu en van vroeger, meer in het bijzonder op het gebied van beeldende kunst en
architectuur. Toch zou ik dit werk - dat in ‘vrije uren’ moest worden verricht - niet
ruim drie jaren hebben kunnen voortzetten zonder de prettige en intensieve
samenwerking met mijn ouderen mederedacteur Herman Robbers, wiens ruim begrip,
warme vriendschap en steun in de moeilijke dagen, die er ook in het leven van een
Elsevier-redacteur zijn, mijn werk hebben geschraagd.
Graag had ik het voortgezet, maar op den duur bleek er te weinig tijd over te blijven
voor eigen studie en andere belangrijke dingen in het leven en zelfs voor de redactie
zelve kwam er tijd te kort. Dit deed mij besluiten, de redactie neer te leggen; mijn
weemoed hierover wordt verzacht door het feit, dat ik ook verder aan het tijdschrift
zal blijven meewerken.
Dankbaar voor de vriendschap van mijn mede-redacteur en den bijstand van de
geregelde medewerkers hoop ik ook verder het contact met de lezers te houden.
J. SLAGTER
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