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Charley Toorop in haar werken
door A.M. Hammacher
Inleiding
HET geslacht, dat omstreeks het oorlogsjaar 1914 zich bewust werd scheppende
vermogens te bezitten, had het voorrecht de pioniers van het slot der vorige eeuw,
die het impressionisme en het l'art pour l'art hadden bestreden en tegenover de cultuur
der renaissance de cultureele achtergronden van pre-renaissancistische tijden hadden
gesteld, nog in hun rijpe jaren te kennen.
Maar dit voorrecht bleek in menig geval eerder aanleiding tot een verwijdering
dan tot een gevoel van saamhoorigheid te geven. De generatie van 1914 voelde een
scheiding, een afstand. Een nieuw tijdperk begon, het oude had - zoo leek het - zijn
diensten bewezen.
Dergelijke beklemtoonde gevoelsoordeelen over het nog nauwelijks verbleekte
verleden, die de jonge scheppende driften vaak noodzakelijk begeleiden, bezitten
dikwijls een grond van waarheid, hoe historisch onbillijk, wreed en onredelijk die
gevoelsoordeelen ook zijn. Het helpt niets of de ouderen een breeder basis hadden
en een richting zagen, als de jongeren die richting niet zien, niet kunnen of niet willen
zien en in ieder geval iets anders zoeken. Het goed recht van een idee, de diepgang
daarvan, de drijvende kracht, is volslagen machteloos tegen het anders-willen van
de jeugd. Of die jeugd kleiner van bedoelingen en kortzichtiger is, doet niet ter zake.
De rede kan het anders-willen niet verklaren; maar als dit keeren naar een ander
uitzicht en inzicht zich markant en scherp openbaart, dan is alle gelijk en ongelijk
ijdel betoog tegen deze beslissende feiten over leven en dood van een beweging of
richting. De historieschrijver aanvaardt achteraf, zonder in diepsten zin te kunnen
verklaren, dit keeren en wenden. En zoo is nu, achteraf, de scheiding tusschen dit
geslacht van 1914 en de pioniers van de vorige eeuw, reeds tot haar juiste
verhoudingen teruggebracht.
De scheiding is in wezen minder belangrijk gebleken dan jaren lang opgeld heeft
gedaan. Omstreeks 1914 veranderde de oriëntatie van de opgroeiende schilders. Zij
vonden weerstanden opgeruimd. Niemand dacht er meer aan - behalve zeer verzwakte
epigonen - op de manier der Haagsche school te schilderen. Het impressionisme was
kennelijk uitgeleefd. Doch de wegbereiders van een nieuw uitzicht (omstreeks 1890),
de ontdekkers van de oude culturen, hadden een stijl trachten te vinden langs de
beproefde wegen van de groote Egyptische, Romaansche en Gothische voorbeelden.
De nieuwe schilders voelden de gevaren van een te vroegtijdige stijl-ontwikke-
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ling, die nog onvoldoenden steun vond in de algemeene levensverhoudingen en in
de maatschappelijke structuur. Zij vreesden intuïtief een mooi-doenerij, een te fraaie
formuleering, boven een levensstand, boven de innerlijke draagkrachten van de
maatschappij. Zij waren bang voor een aesthetische rethorica, die wellicht groot van
aanleg en aspiraties was, maar niet gefundeerd in de werkelijke levensverhouding.
In ieder geval: zij waren niet meer in staat tot de schoone zwierigheid van hun
geestelijke vaders.
De wereldoorlog gaf aan die gevoelens steun. De hardheid en wreedheid van het
leven gaf aan de scheppende naturen een versterkte neiging tot het tragische, niet tot
het nuchtere. Dit is vaak verkeerd ingezien. De vrees voor een te vroeg geboren stijl,
de vrees voor onverantwoorde versiering, heeft niet dadelijk tot zakelijkheid en
koelheid gevoerd, maar tot vlucht in de abstractie of tot verscheurdheid en
krampachtige verheviging van de uitdrukkingsmiddelen der ziel. Onbewust bewezen
de jongeren met hun versterkte neiging tot het tragische levensgevoel hoe zij nog
met het oude verbonden waren en den ondergang van een oude gevoelswereld zelf
tot uitdrukking brachten. Ook de oriëntatie der jongeren veranderde niet door het
ontdekken van nieuwe polen, maar door de b e p e r k i n g van het terrein en het
uitzicht. Zij zagen vooral: Cézanne en Vincent van Gogh. Cézanne, voor de abstracte
vorm-analysten, Vincent voor de felle en hartstochtelijke zielsexpressionisten. Dat
Vincent reeds door de belangrijke figuren der kentering van het einde der 19de eeuw
was vereerd, werd gemakkelijk vergeten. Vincent had toen de gevoelens omtrent het
kenterende impressionisme stevig beïnvloed, maar zijn w e r k v o r m was vrijwel
onberoerd gelaten en niet voortgezet. De jongeren echter namen voor een deel zijn
werkvorm over en in zekeren zin begint dan pas zijn werkelijke vormelijke invloed
op de schilderkunst, waarmee tevens zijn invloed in een laatste phase kwam. De
vorm van zijn werk kwam overeen met de hoedanigheid der gevoelens. Recht op
den mensch af en dien mensch gezien vooral in zijn tragische verschijning; geen
zijwegen, geen over-wegingen; dadelijke en hartstochtelijke uitstorting van de
gevoelens en de expressie opvoeren, zoo hoog mogelijk en zoo trillend en levend
mogelijk.
Dit was anti-monumentaal; het was mate-loos, onberekenbaar; het gaf de bouwende,
de construeerende functie prijs. Men keek ook in die jaren, kort voor 1914 en daarna,
veel naar hetgeen Parijs leverde. Het cubisme1), in verschillende soorten en met
dikwijls onbegrepen, zeer persoonlijke verschillen, had de aandacht; evenzeer het
fauvisme. Kortom, heel die wereld van vrije schilderkunst na de impressionisten, die
zich niet tot een monumentale stijlontwikkeling wilde bekeeren en toch de vrije
schilderkunst uit een impasse, uit een werkelijke crisis van vorm en geest wilde
brengen naar absoluter, eeuwiger waarden kwam in het centrum der belangstelling.
Ook

1) Het is de vraag of het op den duur verantwoord is van ‘het’ cubisme te spreken.
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de klassieke tendenzen kwamen zich voegen tusschen de ontdekte oude culturen met
romantischer aanslag. En op dit omgewoelde veld der vroegere tijden werd roofbouw
gepleegd door de moderne kunstenaars van de Europeesche wereldsteden, in de
onrust en de trilling van de moderne, semibarbaarsche en geraffineerde, cosmische
angstgevoelens. De neurosen kregen hevig vat op deze kunstproductie, die zich ten
deele de terminologie van Freud zou toeëigenen.
Hoever lijkt deze chaos afgedreven van de kade waarop de mannen der kentering
van 1890 stonden. Maar zooals de jeugdige voorliefde voor het tragische bewees
hoezeer de jongeren nog deel hadden aan een oude gevoelswereld en de omkeering
en ondergang daarvan op aesthetische wijze doorleefden, zoo bewijst het te hulp
roepen van die erotische, occulte en neurotische krachten, dat ook deze dingen nog
altijd kunnen worden teruggebracht tot dat ééne complex van werkingen, tegen het
einde der vorige eeuw begonnen en bestempeld met tal van namen: tijd van overgang;
tijd van geboorte van een nieuwe wereld; crisis, ook in de kunsten. De scheiding valt
dus geenszins omstreeks 1914. Doch in het gezicht van het groeiende bevond de
oudere generatie van de kentering van 1890 zich in dezelfde stroomen van scheppend
leven, dat nieuwe beddingen zoekt, waarin ook de jongeren van 1914 en later zich
nog bevinden.
De huidige schilderkunstontwikkeling kan in groote trekken worden gezien als
een vooral psychische phase. De jongeren hebben de monumentale architectonische
inzet van 1890 niet doorgezet. Zij beperkten zich, zij zagen af van een directe
verwezenlijking van een stijl; maar tegelijk werden zij hyper-tragisch. Zij holden in
zekeren zin met dit hyper-tragische het oude levensgevoel uit. Toen trad een schijnbare
zakelijkheid in. Onder het mom van deze zakelijkheid, koelte en beperking, voltrekken
zich verschuivingen in de psychische structuur. De crisis is van stijl-crisis in de phase
der psychische crisis gekomen.
Men spreekt van een s u r r é a l i s m e , dat op den keper beschouwd nog een
s o u s -r é a l i s m e is. De kunst houdt zich nu bezig met hetgeen o n d e r de
werkelijkheid woelt. Onder en boven zijn overigens betrekkelijk. Doch als hulpmiddel
kan deze plaatsbepaling aanvaard worden om te doen zien, dat in dezen tijd wel een
aanloop wordt genomen en een voorbereiding plaats vindt, maar dat niet de sprong
genomen is. Veel kunst van heden ligt feitelijk nog te bed. Zij is koortsig, droomt
veel, heeft occulte vizioenen en ver gaande erotische afwijkingen; zij is in ieder geval
nog niet in het volle leven en staat niet stevig ter been in den dag. De psychische
veranderingen kwellen haar. Hetgeen uitermate vermoeiend en ook voor de
toeschouwers niet immer plezant is, maar in de bewegingslijnen van een overgangstijd
gezien vol boeiend perspectief.
Dit ietwat rumoerig tooneel heb ik den lezer, die nu een en ander over het
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werk van Charley Toorop wenscht te vernemen, niet kunnen onthouden. Hij kan er
uit afleiden, hoe - ongeveer - de verhoudingen mogelijk zijn tusschen een generatie,
waartoe ook de vader van C h a r l e y To o r o p behoorde, en de jongeren, die later
aan het woord kwamen, en het verband waarin de waardebepalingen kunnen worden
gezien.
Een studie van een bepaalden schilder wekt, uit den aard der zaak, gemakkelijk
den indruk, dat deze schilder ‘alleen op de wereld’ zou zijn. Vooral een uitgesproken
aparte en scherp zich afteekenende figuur als Charley Toorop, komt al spoedig in te
harde omtrekken te staan, allerminst bevorderlijk voor een goed inzicht. Zij strijdt
mee; zij is een stem in de algemeene Europeesche beroering; zij maakt het geheel
van den tijd rijker; er zijn geen tientallen van deze geaardheid. Zoo leek het mij te
verdedigen wat rumoerigheid van den tijd te doen klinken, alvorens haar werk in
eenige markante trekken te bespreken.

Begin van het werk - werkmilieu's
De jeugd van Charley Toorop geeft eenige aanwijzingen van belang voor het latere
werk.
Zij werd geboren te Katwijk aan Zee (24 Maart 1891). In het werk van den vader
Jan Toorop beteekent Katwijk aan Zee een belangrijke periode (o.a. de Rôdeurs, de
Schelpenvisschers, de Drie Bruiden). Zij wordt door haar vader niet voor de
schilderkunst opgeleid, maar toch teekent zij al vroeg, op eigen gelegenheid.
Schetsbladen uit die vroege jaren toonen figuurtjes en landschap (o.a. van Domburg)
en koppen van de bemanning en passagiers op een Rijnboot, geteekend toen vader
en dochter een bootreisje naar Duitschland maakten. In die pogingen is duidelijk de
toeleg, de physionomie vast te leggen. Zij zag den vader natuurlijk dikwijls aan het
werk, al gaf hij haar geen directe aanwijzingen en dat zien van zijn werkzaamheid
heeft onuitwischbare indrukken achtergelaten.
Charley heeft evenwel aanleg voor muziek. Zij zal viool spelen; misschien een
wonderkind worden; de moeder (Miss Jane Hall) woont met haar in Parijs, waar
Charley straffe lessen krijgt in vioolspel. Later gaat zij ernstig zang studeeren. De
jeugdjaren gaan dus geheel in een breede muzikale richting, het teekenen en schilderen
wordt door de ouders ongerept gelaten en niemand denkt er aan haar in die richting
te vormen.
Charley huwt in 1912 en in dien tijd van zelfstandige besluiten en zich onttrekken
aan de ouderlijke wenschen krijgt het schilderen steeds vaster vormen en wordt in
hardnekkiger mate een bezigheid, die beslag op haar leven gaat leggen. Omstreeks
1916 was H.P. Bremmer de eerste die haar werk volle aandacht schonk en er een
belofte in zag.
Die eerste bewogen periode, waarin ook twee zoons worden geboren en toch de
schildersdrift tusschen alles door wordt gevierd, speelt zich voorname-
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lijk in B e r g e n af. In Utrecht (1915), waar het dochtertje wordt geboren, gaat het
schilderen tegen alle moeilijke levensomstandigheden in, gestadig door. Het is
kenmerkend voor het begin van haar werk, dat de wil om zich langs dezen weg te
uiten en een vorm te vinden, niet in onbezorgde studie-jaren vrucht zet, maar in een
tijd van zorgen en moeiten.
De drie kinderen worden een aldoor weerkeerend motief voor haar werk, evenals
de zelfportretten, die in zekeren zin een toets worden voor de vorderingen of voor
de veranderingen.
Overigens beperken haar motieven zich niet tot ons land. Zij zoekt de mijnwerkers
op in de Borinage (1922). In Zuid-Frankrijk woont zij eenige malen (o.a. in 1924,
ook in 1934), werkt telkens geruimen tijd in Parijs, waar zij o.a. in 1930 een groot
atelier heeft met meubels van Rietveld, strak en ruim. Dit heen en weer trekken
wisselt af met geregelde verblijven op Walcheren (Westkapelle), waar de bevolking
en de streek haar bijzonder goed ‘liggen’ en waar belangrijk werk is ontstaan. In
deze onrust van zwerven en werken in verschillende Europeesche milieu's blijft dit
het kenmerkende, dat tot nu toe de werkdrift hier, in ons land, het beste vlot en dat
de Berlijnsche en Parijsche milieu's, waar zij vaak toefde en te midden van het vertier
der toenmalige avantgarde verkeerde, toch weinig vat op haar eigen vormontwikkeling
heeft gehad. Er kan een prikkel zijn verwekt; het mousseerende, lichter en sneller
reageerende leven elders kan een bad zijn geweest voor het eigen flitsende, felle
gemoeds- en geestesleven; het werk ging echter zijn eigen gang, die niet snel is, maar
langzaam, niet licht, eerder zwaar.

Vormontwikkeling van het werk
Voor het vroegste werk is kenmerkend het jaar 1914 (Bergen), meteen schilderijtje
van een heel jong kind en dat van een zittende vrouw met een kind.
De schilderwijze is nergens geoefend, geroutineerd. De manier van zich uitdrukken
is onmiddellijk en gericht op het wezenlijke. Ieder vlakje is nagegaan. Een bedoeling
om mooi te schilderen, mooie kleur te geven of een bepaalde sierlijkheid op te wekken
is niet aanwezig. Uitdrukking willen geven aan een bepaalde ervaring, die zoowel
van de observatie als van de innerlijke gewaarwording afkomstig is, ligt ten grondslag
aan de gespannen drift in dit expressieve werkje. Het boeit niet als portret maar als
fantoom; er zit iets in van schrik en angst. Het staat niet los van de realiteit, maar
bootst deze evenmin na. Het is halverwege, tusschen droom en realiteit. Van het
impressionisme is zoo'n begin totaal afgewend en op dergelijke documentaire werken
kan inderdaad de stelling worden gegrond, dat omstreeks 1914 het impressionisme,
waar menschen als Der Kinderen, Roland Holst en Jan Toorop nog in hun jeugd aan
hadden deel genomen en in zich zelf mee gestreden, voor de jongeren een
overwonnen, althans een niet
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meer uitvoerbare mogelijkheid was. In deze jaren maakte zij wel gebruik van sterke
contouren; de vormkracht der kleur is gering; de kleurgeving expressief-geschakeerd.
De contour redt hier de vorm-moeilijkheden, op gevaar af van een te decoratieve
kleur.
In 1916 ontstaat het kinderportretje, dat in de kleurgeving zelfstandiger van
bedoeling is en van factuur bewuster. Het is één dier kinderbeeltenissen, die velen
hebben geboeid en getroffen om de verbeeldingrijke teederheid en warmte in de
uitbeelding.
Langzaam aan verandert iets in de geschakeerde kleur; ze wordt schematischer
van opzet. Het fantoomachtige van de menschelijke verschijning blijft nog. Alleen
zet zij de menschen stiller in het vlak, onbeweeglijker, en bindt toch het geheel door
het brengen van de kleur in een vereenvoudigd algemeen plan, in een soort
kleurenschema. Zoo gaan in 1919 (het gezin) bepaalde rooden of bruinen domineeren
als eenheid verwekkend middel. De decoratieve kleur gaat meer in de richting van
vormgeving. De door contour of streep aangegeven oogen, neuzen, monden, krijgen
een iets plastischer accent. Maar r u i m t e l i j k blijft alles nog ingehouden, vlak en
onontwikkeld. De maten van de figuren zijn verschillend. Zij stoort zich niet aan
bepaalde perspectivische wetten. De expressie van in zwijgen verbonden eenzame
menschen (het gezin) is hoofdzaak. Dit gezinsmotief dient bijzonder in het oog te
worden gehouden, omdat het ook een belangrijk motief wordt in haar later werk (tien
jaren later b.v. ‘Menschen bij nacht’ 1929) en de opgave, een gemeenschap, een
verbondenheid van menschen te beelden, haar aldoor na aan het hart ligt. De ‘maaltijd
der vrienden’ is van dezen trek een der volledigste bekentenissen. Deze naar het
plastische neigende vormontwikkeling is ook waar te nemen in de wijze waarop zij
een oog schildert. Tot '18 à '19: bijna zonder oogleden, alleen een omlijning en die
soms kras en zwaar. Na '19: iets meer oogkas, oogranden en een iets veranderde,
minder stereotype stand. Zooiets als in de Byzantijnsche formule het langzaam
doorwerken van de natuurlijke observatie teweeg heeft gebracht. Met dit verschil,
dat in een geval als van Charley Toorop geen overgeërfde vormschablone een rol
speelt, maar de primitieve beperking van een vrije expressie (kinderteekeningen) het
bepaalde type heeft geschapen.
In het schilderen of teekenen van een oog heeft zij overigens dezelfde manier van
Jan Toorop in stand gehouden. Deze begon een portret met het oog. In deze
psychologische voorkeur en hartstocht voor den mensch is een traditie of zoo men
wil een familiekracht te zien, die zich voortzet.
In het bijeenbrengen van eenige koppen of in het vormen van een gesloten groep
staande figuren ligt mede een herinnering aan het werk van Jan Toorop, doch op een
meer verborgen wijze. Maar in het uiterlijk aspect van het werk, in het afkeerig zijn
van aesthetisch styleeren en het fraai voordragen van een motief, kenmerkt zich een
andere tijd, van feller inzet, van
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grooter dreun, van brandende heftigheid en hartstochtelijke houding. De wil wordt
hier overigens ook door het kunnen beïnvloed; het is moeilijk denkbaar, een Charley
Toorop die zich zou laten gaan op een handbeweging, zooals die het bezit was van
Jan Toorop. Het is op ditzelfde terrein, van verschillen tusschen een vroegere en
latere generatie, niet onaardig ook aan het beeldhouwwerk van John Raedecker te
denken. Daarin komt een vrijwel overeenkomstige gedisponeerdheid aan den dag
ten opzichte van b.v. Mendes da Costa. Het zich laten gaan op een breed gedragen
styleeren van vormen, met reminiscenties aan oude culturen, behoort aan den tijd
van Mendes. Iemand als Raedecker zet anders in en gaat anders voort: onversierd,
ongestyleerd, met een kennelijke afweer van de vormenspraak der Mendes-generatie.
***
Intusschen komt in het werk van Charley ook het stilleven en het zelfportret zich
voegen. Verscheidene zelfportretten van voor 1922 zijn vernietigd. Het vroegst
gedateerde uit 1922 is dus niet het eerste.
De stillevens zijn voor de kennis van haar technische ontwikkeling uitermate
belangrijk, omdat niet de expressiviteit van een motief daarin het domineerende is
(zooals vaak in de menschengroepen), maar een vormtechnische probleemstelling.
Deze doekjes zijn in den regel geschilderd met geconcentreerde aandacht,
inzonderheid voor de schilderwijze. De mensch boeit en trekt haar en schilderende
kan zij zich niet altijd en overal aan die menschelijke geboeidheid genoeg onttrekken.
Ook dit is typeerend in verhouding tot den impressionist, b.v. Isaac Israëls. Bij
laatstgenoemde is de menschelijke geboeidheid niet afwezig, maar voorafgegaan
vaak aan het schilderen; onder het schilderen overheersehen toch de visueele indruk
en het plezier van het virtuose schilderen. Bij Charley Toorop is het niet de i n d r u k ,
maar de e r v a r i n g van den mensch. Een indruk leeft vooral van het moment; een
ervaring vormt zich, werkt door en laat niet spoedig af. Een mensch schilderen is
voor Charley Toorop een ingrijpender bezigheid dan een stilleven schilderen. Dit
was niet zoo bijv. bij Floris Verster. Dit onderscheid kende de tijd van Verster in het
algemeen niet. Het is mij bekend, dat de emotioneele kracht van een stilleven voor
Verster zoo aangrijpend kon zijn, dat hij soms daarna zijn bewustzijn verloor. Bij
Charley Toorop beteekent het stilleven, in verhouding dan altijd tot de beeltenis van
een mensch, een uitrusten, een verzamelen en tevens bevrijden van de aandacht voor
het zuivere schilderen.
Misschien komt het daardoor, dat in haar stillevens de r u i m t e l i j k e ontwikkeling
soms sterker aan den dag treedt dan in beeltenissen van menschen van gelijke of
latere dateering. Haar vormontwikkeling is niet altijd gemakkelijk te volgen en
verloopt niet regelmatig, volgens jaartallen
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en vakjes, hetgeen m.i. voor een goed deel te zoeken is in haar verschillende en
ongelijke reactie op den aard der motieven. Naar mijn indrukken geven vooral de
stillevens en de zelfportretten op markante wijze haar veranderingen aan. Zij loopt
daarin soms vooruit of vat daarin samen.
Haar zelfportretten staan, naar mijn inzicht, tusschen de stillevens en de grootere
groepen van figuren en portretten in. Het is altijd in het oeuvre van een schilder een
verhelderend iets daarin de beteekenis der zelfportretten na te gaan. Zij beteekenen
vaak, als zij vrij regelmatig en aanhoudend voorkomen, een behoefte om met zich
zelf te rade te gaan, zich zelf te objectiveeren als subject en te confronteeren met
zich zelf. Het wordt wel eens aangezien voor een ijdelheid. Het kan dat misschien
in enkele beweegredenen tot het zelfportret zijn. Maar de uitkomst voert onwillekeurig
vaak over de grenzen der ijdelheid heen, want er is geen gevoeliger graadmeter, geen
beter registratuur voor het zich blootgeven dan de soort spiegel die de mensch zichzelf
voorhoudt. Iedere pose is alszoodanig in een zelfportret dadelijk doorzichtig. Iedere
overspanning treedt daarin aan den dag. Maar er is voor den schilder ook dikwijls
deze simpele, zakelijke en niet diepzinnige aanleiding tot het zelfportret: het altijd
(en goedkoop) voorhanden zijn van het model, als de lust er is om een mensch te
schilderen.
In ieder geval geeft de reeks der zelfportretten van Charley Toorop ons een stellig
beeld van haar veranderingen. Dat van 1922 is nog los en wild. Er zit de kermisachtige
vurigheid in, het brandende en felle van een nomaden-natuur. Dit was (ik herinner
het mij van de eerste tentoonstellingen duidelijk) de groote aantrekking van dit werk.
Het was niet notabel, het was zonder andere normen dan de eigen pure levensdrift.
Het was heftig, oneerbiedig. Het beantwoordde aan de zelfstandigheidsdrift van jonge
gevoelens en oneindige verlangens. De wereld leek te klein voor deze droomen en
driften.
Het zelfportret uit 1925 is positiever gericht, innerlijk en naar den vorm. Het is
plastisch sterker geschilderd, maar gebonden. De houding (frontaal tegen een muur)
is bewuster; het floers uit den blik der oogen is weg. De werkelijkheid glanst. De
belichting of liever de lichtval van 1922 is een voller en rustiger licht geworden. De
hals is een scherp onderscheiden, dragend deel. De mond en de kin, in '22 vrij zwak,
zijn in '25 vaster en iets beter van analyse. De observatie heeft gewonnen zonder dat
de spanning is verzwakt. Uit ditzelfde jaar dateeren twee beeltenissen van
krankzinnige vrouwen (Leiden). Die van de oude vrouw in een deken geeft in dien
tijd een maximum van haar kracht. De lijn doet hier als expressiemiddel nog sterk
mede; hoekig en vertakt. De oude oogen waren aanleiding tot een voor haar doen
vergaande ontleding van den vorm.
In 1927 treft dan het portret van een oude dame, met een mager scherp gezicht.
Hoezeer de analyse voortging blijkt uit het oor. Charley Toorop kon vroeger de ooren
nogal eens gemakkelijk verdoezelen of heel summier
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aangeven. Het oor is hier echter ten volle tot zijn recht gekomen. Anders dan in het
portret van de zieke vrouw uit 1925 is de lineatuur hier geworden. De gezichtsplooicn
zijn anders geschilderd; zij legt nu meer kleur tegen kleur en de lijn als
expressie-middel en vormversterking verliest terrein. Dit geheele jaar 1927 is vrij
rijk aan beweging.
Haar eerste naakt-studie (het z.g. Turmac-naakt) blijkt een zonderling werk;
evenzoo het doek, voorstellende een pianist en een zangeres met speelkaarten en een
instrument op het voorplan. Alles, tegen haar gewoonte in, ietwat modieus
geinspireerd. Belangrijk is een klein kinderkopje, wit, kantig en strak, heel serieus
geschilderd en abstract bijna van visie en behandeling, zooals zij sommige stillevens
placht te schilderen. Maar dit jaar brengt ook een verder stadium van het gezinsmotief
uit 1919: het Walchersche gezin, als een typeering van het volk in zijn stugge, steile
aardsche kracht. Een volk als het Walchersche ligt haar zeer, in zijn oerkrachten,
zijn ruimte-zin en zijn koppige zelfstandige weerbarstigheid, vast tegen de altijd
waaiende winden in.
De grootere opgave is het kroegje met de harmonikaspelers en de dansers; een
nieuwe opgave voor haar, de verspreiding van veel koppen in een kleine ruimte,
zóódat toch in het deel het geheel voelbaar blijft. Het Volkshuis is daarvan de eerste
grootere aanloop. Met zulk een doek komt zij met een ruk in andere mogelijkheden.
Haar scala van menschen is langzamerhand gegroeid. Wie oplet ziet dat zij de oude
typen trouw is gebleven, maar dat zij in elk telkens groeide, aan vastheid won, aan
observatie rijker werd, maar nooit zich in het detail verloor. Naar de mate de lijn aan
invloed verloor, groeide haar vormgevende, ruimtelijke kracht. Zoo stelt zij zich de
opgave van grooter synthetische menschengroepen.
Het werk komt langzamer tot stand; de maten worden grooter. De neiging ontstaat,
nu de oude drang, de expressiviteit te versterken en het tragische te accentueeren,
voorbij is, om het ruimtelijke te versterken. Daar zit nog iets in van de mateloosheid
der driften en droomen, die het vroege werk de aantrekkingskracht van het onstuimige
gaven. In het gebaar van die groote vlakken en overmenschelijke maten ligt diezelfde
onvoegzame, onbuigzame kracht. Men heeft dit weleens monumentaal genoemd.
Ten onrechte. Het is in wezen anti-monumentaal. Het is ook iets, dat den tijd
kenmerkt. Hetzelfde is al eenigszins te vinden in figuren van Thorn Prikker. Het is
eigen aan de figuren van Permeke. Het komt bij Chabot voor. Sommige bouwvormen
hebben dezelfde strekking. Het is, na de expressionistische opvoering der middelen
(hetgeen achter den rug is) een soortgelijke opvoering der ruimtelijke expressie,
hetgeen niet tot de ruimtelijke structuur behoort. Bij Charley Toorop komt in deze
werken, die langzaam worden uitgevoerd, de groote spankracht van haar talent tot
uiting. Zij heeft behalve de vurigheid ook het groote geduld, dat de typische
atelierkunst vergt, gansch
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in tegenstelling tot het plein-airisme der vorige eeuw. Want atelierkunst is het in
hooge mate. Ook hier komt in de werkwijze een te onthouden trek naar voren, die
van den tijd is. Het model is in deze kunst niet overbodig maar ook niet hoofdzaak
geworden. Het is noodig als contrôle en noodig voor het levend verband tusschen
realiteit en werk. Zij (en anderen) kunnen niet zonder model, maar zij copieeren het
niet, doch gebruiken het voor de samenstelling van het werk, waaromtrent een zekere
conceptie van te voren vaststaat. Een realisme is dit werk dus niet geheel, al heeft
het een realisme in zich opgenomen. Het blijft - en moedwillig - een omzetting van
de observatie. De neiging tot het type komt daardoor altijd iets sterker tot uiting dan
het streven naar het particuliere portret. Daaruit kan worden verklaard, dat het portret
bij Charley Toorop bijna altijd door zijn algemeenheid, door zijn synthetischen aanleg
boeit. Schildert zij een boer, dan is het een aanwijsbaar mensch en tegelijk het type
van b.v. den Walcherschen boer, zooals ze het in de herinnering bewaart. Dit is het
verschil met de apostelboeren van Jan Toorop. Het type is daar niet meer portret; het
is de mensch getrokken naar een bepaalden, gestyleerden kant van het leven. De
jongere generatie heeft, zonder in een pijnlijk naturalisme terug te vallen, toch weer
de nood van een dichterbijhalen van de natuurlijke werkelijkheid gevoeld.
In 1929 zijn drie werken te noemen: de synthetische menschengroep bij nacht;
zooals altijd bij Charley Toorop vooral menschelijk van belang en vormtechnisch ook als compositie - zwakker van aandacht; een werk van zwaarte, vermoeide stille
levens en tusschen de donkere gesloten verlorenheid de teere pracht van een kindje
(alles is rond aan zoo'n kindje en heel licht van kleur bij de korstige viezigheid van
de oudere menschen).
Dan: het zelfportret met de kinderen, de eigen familie; de schilderes als spil gedacht.
Ten slotte het bekende dubbelportret van het echtpaar Brom, dat voor velen opeens
weer de critische toets bleek van een fel voor of tegen.
Een nieuw realisme, gekomen van het expressionisme en zoo tot een nieuwe
primitieve qualiteit geworden (niet primair). Zij was primair; zij werd bewust,
beheerscht en abstracter. Dit is door sommigen begrepen of gevoeld als een verlies,
een verlies van de eerste brandende, warme overgegevenheid, een verlies aan
teederheid. Wie het vroegere goed bekijkt zal daarin veel vinden dat later uitgroeide
(uit 1914 het donkere babyschilderijtje b.v., stillevens, zelfportret '23 enz.). Er is een
ouder worden, een sterker drang en wil naar betere beheersching van de materie,
naar een grooter scala van vormen; een begrijpelijke drang in een ieder die niet
stilstaat maar groeit, naar een betere instrumentatie. Zij heeft ook altijd in zich gehad
een gereed begrip en gevoel voor de cubisten en voor de abstracten. Zij verstaat
Mondriaan uitstekend, zij ziet Leger, Braque, Picasso, heel goed. Dit is niet zonder
invloed in haar. Het is het gevolg ook van een verwante kracht, hoe plastisch het
aspect ook is van haar werk. De neiging naar het synthetische,
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algemeene, in kleurschema en vormopvoering merkbaar, is tenslotte een verwante
neiging. Haar helderheid en vastheid, haar afkeer van de groezelige, schimmige
aspecten, het zijn evenveel elementen, die de nabuurschap van Mondriaan c.s. kunnen
verklaren. Zij, die zich vooral naar een bepaalden kant wenden van haar werk, komen
dan, als het andere element wat sterker tot wasdom komt, in ongelegenheid. Een
ongelegenheid, die meer in den beschouwer dan in de schilderes gezocht moet worden,
omdat de beschouwer tenslotte de ongedeelde persoonlijkheid, met haar samengestelde
krachten, heeft te aanvaarden als een totaliteit. Zij, die zich opeens moeiten bezorgden
met een bepaalde strakkere, plastisch zich stellende, ontwikkeling, hebben trouwens
ongelijk dat de schilderes aan warmte zou hebben verloren bij het groeien der opgaven
die zij zich stelde. Zij hebben een hardheid en een koude gevoeld, die toch allerminst
ten grond ligt aan menig later werk. Integendeel. Vooruitloopende in het verhaal van
de opeenvolging der werken noem ik b.v. de veel omstreden ‘maaltijd der vrienden’,
een hoofdwerk uit 1932. Opgezet in den zomer van 1932 is het voor het grootste deel
in den winter van dat jaar pas klaar gekomen. In 1933 is er nog herhaaldelijk aan
geschilderd, bijgevoegd, weggehaald en opnieuw veranderd, tot het zijn definitief
aspect eindelijk heeft bereikt. De grond van dit werk is de behoefte geweest in beeld
te brengen de menschen, die in haar genegenheid te zamen komen; een band, een
kring vormen, zonder dat zij allen in werkelijkheid elkander onderling kennen. Deze
kring tegen den achtergrond van haar huis en met het gebeeldhouwde mannetje van
Raedecker als toeschouwer daartusschen. Een ‘maaltijd’ genaamd, hoewel er op het
doek weinig van te zien is, omdat in een maaltijd aanleiding en aansporing was tot
de conceptie; een maaltijd van veel leeftijden en karakters, gezeten om den grooten
ronden disch, ruim en gul alles, naar den aard van het werkelijk middelpunt. De
gedachte, dit werk zoo te maken, is wel zeer karakteristiek voor Charley Toorop.
Het is een in wijder kringen uitgegroeide idee van een warm en vol gevoel voor een
werkelijke gemeenschap van menschen. Een idee, zooals die ook Fantin Latour in
de vorige eeuw inzonderheid heeft beziggehouden en gedreven tot groepsbeeltenissen,
die naar den aard van zijn burgerlijken, deftigen tijd, plechtiger en met die verfijnde
distinctie tot stand kwam, waar Fantin Latour de beste zijde van bezat, diepe innigheid
en prachtige levende traditie. De groep der vrienden van Charley Toorop is
documentair voor onze dagen. De wonderlijke mengeling van typen; de
halfbarbaarsche kinderlijke physionomie; de breede rustige zwijgende kracht van
langzame werkers, die van woorden karig en van doen nimmer haastig zijn; de
nerveuze ietwat verbeten, bleeke maskers van de felle onrustigen; de intellectueele
droomers; de intuïtief op den stroom van hun lusten en onlusten levenden; elk van
deze de bezitter van een eigen vergezicht of de ci-devant bezitter van zulk een
fantoom. Dit alles bijeen, niet in de toevalligheid van een belichting,
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maar gebracht in de eenheid van een kleurschema, waardoor de bekende moeilijkheid
om een groep niet dadelijk op een panopticum te doen gelijken, is opgeheven.
Aan dit werk, dat tot nu toe onder haar belangrijkste kan gerekend worden, gingen
in 1930-'32 nog eenige doeken vooraf, die elk op zich zelf in dit overzicht nog eenige
bespreking verdienen, omdat zij de breedere inzetting der laatste jaren helpen vormen.
De Walchersche zomer (1930) te Westkapelle geeft het groote doek der vijf boeren
met schoffel en zeis. Niet alle vijf zijn even ver doorgevoerd, maar de hoofdfiguren
zijn een synthese van het type daar, het volk der dijkwerkers, dat afwijkt van de
andere bewoners van het eiland. Zij gaf de boeren niet het extatische mee, dat Toorop
zag, maar een breede zwijgende kracht en een langzaam door leven geleerde wijsheid.
Het is, tusschen haar andere werk in, van een zware donkerte.
In den herfst en winter te Parijs schildert zij weer een zelfportretje. Na het portretje
van 1928, dat rustig, aanvaardend en harmonieus was, is dit weer bewogener; het is
vragender en dringender; er zit iets pijnlijkers in, iets dat onopgelost is. Een weer
opgerakeld, smeulend vuur. Was in de vorige portretten iets van een milieu, dit is
onmiddellijker en zonder sfeer van een huis.
In het voorjaar van 1931 terug in Amsterdam/Bergen, voltooit zij de felle groote
naaktschilderingen. De aesthese van de vrouwelijke figuur is met zekere ruwheid
weggedrongen. Wat treft en met felheid slaat is het belangrijke contrast tusschen de
twee vrouwen. Wie dit ziet voelt onmiddellijk dat in dit gebied voor Charley Toorop
de schoonheid ligt. Dit contrast van de donkere vrouw, die als een gewonde,
donkerbloedende vrucht is en de koelere, lichtere, droomerig genietende vrouw; deze
tegenstelling van een smartelijke realiteit en een verdroomden onaangeraakten
toestand, heeft haar gegrepen als iets dat schoon is, fel-mooi, als een krachtige
openbaring van levensverscheidenheid. Het woord mooi of schoon heeft hier een
veranderde beteekenis, een andere klank. Maar het blijft aan iedere schepping, aan
iedere beeldende levens-weergave inhaerent, omdat nu eenmaal het brengen van het
leven in een gerythmeerde voordracht, het levensbeeld onderscheidt van het leven
zelf. Er is een streven om zich te verweeren tegen het al te aesthetische, maar het
aesthetische zelf kan daarmee in geen waarlijk kunstwerk in den ban worden gedaan.
Men wil wezenlijk leven, echtheid, ervaring en is bang het te verfraaien, te vermooien,
omdat dit ingaat tegen de waarheid. Maar hoe ernstig ook nagestreefd, toch ontkomt
geen kunstenaar als hij dit werkelijk is, aan de gerythmeerde ordening van het beeld.
Hij brengt zijn levenservaring over in een andere orde, in een ander veld van
werkingen, waardoor het werk nooit het leven zelf kan zijn en eenigszins los is
gekomen van de ervaring zelf.
Charley Toorop geeft zich nu vollediger aan de naaktmotieven. Zij schil-
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dert in 1931/1932 het groote doek der drie naakten en het in '32 begonnen en in '33
voltooide liggende naakt van het Finsche model, dat ook John Raedecker voor zijn
groote staande naaktfiguur tot model heeft gediend. Deze schildering was heel licht
opgezet, maar is toch onwillekeurig zwaarder geworden. Voor haar doen is het echter
een zeer geschakeerd schilderij geworden, met teederheden en fijne glanzingen in
de kleur. Iets van een stilleven en toch ook weer meer dan een stilleven, omdat het
in zijn golving en in het gezicht de adem heeft van het menschelijke. Het is een gaaf
werk, dat ook in verhouding tot de bekende moderne naaktschilderingen een
opmerkelijke zelfstandige opvatting doet zien.
Tusschen deze reeks van groote en grootere opgaven door, die steeds meer beslag
leggen, het aantal der werken beperken en de werkwijze verlangzamen, komen weinig
landschappen tot stand. Bijna steeds blijven deze een directen invloed van Vincent
van Gogh toonen, waaraan de schilderes zich moeilijk kan onttrekken.
De stillevens zijn talrijker. Ze kunnen, tusschen het grooter werk in, onmogelijk
gemist worden. Altijd zijn ze flonkerend van leven, eenvoudig van motief en ruim
en sterk van vormen. Er worden in dezen trant weinig stillevens geschilderd, die zoo
vast den vorm geven en toch zoo weinig in de details opgaan. Er is tegenwoordig
een streven naar het zeer gedetailleerde stilleven, 17de eeuwsch van nauwkeurigheid,
heel fijn en kundig dikwijls en zeer naar den burgerlijken zin van tallooze
bewonderaars van het detail. Het is niet te ontkennen, dat daarin de adem soms weinig
aangeblazen is en de gloed ontbreekt, die van een verheugd en geopenbaard zien der
dingen kan getuigen.
Zou ik van de 17de eeuw in dezen tijd spreken, dan zit er toch wellicht in Charley
Toorop, die overigens al heel weinig op 17de eeuwers gelijkt, in wezen meer 17de
eeuwsche lust van leven en vreugde van zien, dan in menig nerveus bleek detaillist
van tegenwoordig. De strafheid van zien en vormen en die vaak wat stroeve eenvoud
der dingen en hun groepeering, is menig keer terug te vinden bij de vroegste stillevens,
die nog niet de weelderige virtuositeit of de kloosterachtige verfijningen toonen van
later. Gemeenzaam is haar ook het vol-doorleefde en doorstroomde van hetgeen zij
in beeld brengt. Haar werk boeit vaak door de kinderlijke lust van zien en leven
daarin, waardoor de onderdeelen niet louter als kleur of vorm worden genoten, maar
als mededeelingen van leven. Het spreekt niet louter tot het oog, maar tot den
levenszin en de levensdrift. Ook hierin zijn de trekken van overgangstijden gelijk.

Slot
Een beschouwing over een schilder die nog midden in het werk en het leven staat,
kan, behoudens het vastleggen van eenige feitelijke gegevens, niet anders dan een
onvoltooide gestalte geven. Tenzij de schilder zoo reeds
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zijn dogma heeft gesteld, dat de productie voor jaren, indien er geen wonder geschiedt,
gereglementeerd is. Dit nu is bij Charley Toorop niet het geval. Zij verrast nog steeds,
vrienden en vijanden. Oude vrienden van haar werk brengt zij in twijfel; niet allen
volgen haar bij het verdergaan. Het is voor den schrijver over kunst een spannende
opgaaf zich in gedachten, van vroeger tot nu, in dit merkwaardige, productieve en
strijdbare leven te verdiepen. De reeks der werken na te gaan en in de bewogen
onstuimigheid toch een vastheid van voortgaan en een bouw te ontdekken, is een
werkelijke voldoening. Bij alle hartstochtelijkheid is dit werk in wezen toch van een
regelmaat, een geduld en een vasthoudendheid, die caprices vrijwel uitsluiten en
nauwelijks tijd laten voor zijwegen en invloeden. Onbeïnvloed is zij niet, maar in
den regel terzijde en met te veel eigenzinnigheid om schade aan te richten. Wie de
jongeren nagaat zal weinig schilders vinden die zoo overtuigend en zeker hun eigen
vorm geven en toevoegen aan het tijdsgeheel. Hoe sterk ook verbonden aan en vrucht
van den eigen tijd - zooals in het voorafgaande relaas telkens getracht is duidelijk te
maken - heeft zij van den aan vang af aan een uitgesproken karakter vorm gegeven.
Die vorm groeit gestaag. Vooral ruimtelijk plastisch is er een kracht gekomen, die
zeer geleidelijk is waar te nemen in de werken. Dit ruimtelijk-plastische is een zeer
apart verschijnsel in de schilderkunst, met een eigen innerlijke beteekenis. Het
beteekent (negatief gezien) een naar het tweede plan wijken van de
gevoelsnuanceeringen, die zich gaarne van kleurverschemeringen en vervlietende
tinten bedienen en (positief gezien) een naar voren komen van de te bedwingen en
bedwingende vaste krachten in den mensch; hartstocht en instinct, ordezin en
daadkracht. Niet het overwegende, maar het pragmatische denken is hier beeldend
bezig. In haar menschentypen zijn dan ook van den beginne af vaste trekken te
onderkennen; de motieven groeien uit, maar blijven in kern dezelfde.
Haar eerste werk boeide onmiddellijk, omdat wij er in zagen dat iemand van voren
af aan begon en zich niet stoorde aan wat gedaan en bereikt was. Het verwierp het
oude niet; het stoorde zich er alleen niet aan. Het vocht er niet tegen; het ging alleen
een eigen gang. Wij voelden den moed en de zelfstandigheid in dat begin. De idee
van voren af aan te beginnen, een soort oerbegin, lag in den tijd en was natuurlijk
niet zoo puur zelfstandig en on-historisch als wij toen beseften. Wie echter zoo dien
dapperen aanvang heeft ervaren en genoten, kan niet anders dan de latere
moeilijkheden en overwinningen, als de observatie groeit en het werk zijn eigen
historie krijgt, met denzelfden weerklank tegemoet komen.
Nu dit werk reeds een eigen historie heeft leek het goed hiervan rekenschap te
geven en eenige gegevens vast te leggen, ten dienste van den genegen beschouwer.
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Negentienhonderd in de film
door L.J. Jordaan
AAN gene zijde van de sombere kloof der jaren 1914-1918, wier ontstaan een wereld
en een cultuur in tweeën spleet - ligt een vreemd en wonderlijk land. Het is van onzen
tijd uit nog duidelijk met het bloote oog waarneembaar: een samenleving van
suikerbakkers-architectuur en sliertornamenten - van pofmouwen en gekleede jassen
- van krulsnorren en chignons. Het is tegelijk dichtbij en onbereikbaar.... vertrouwd
en vreemd. Het ontlokt ons een glimlach en een zucht... maar het begint met den dag
sterker te fascineeren als een vér, exotisch paradijs - als een stuk van onze voorgoed
verloren gegane jeugd.
En hoe zou het niet? ‘1900’.... het roept visioenen op van onbezorgde
luchthartigheid, van zelfvertrouwen en levensvreugd. Wij zijn het lang ontwend ons
vroolijk te maken over zijn extravaganties - met welwillendheid neer te zien op zijn
betrekkelijke primitiviteit. Een onverbiddelijk heden leerde ons, dat in zijn weeke
lianenbouwsels meer zelfbewustheid school dan in onze massieve blok-architectuur
- dat zijn geparfumeerde boulevardiers vaster in hun schoenen stonden dan onze
gespierdste athleten. ‘1900’ kende den morosen hang naar het verleden niet. Nergens
blijkt dat men in de jaren rondom de eeuwwisseling blikken van een retrospectief
verlangen wierp naar het einde van het Tweede Keizerrijk of zich in weemoedige
verteedering voelde wegsmelten bij den aanblik van een queue de Paris of een
pantalon met sous-pieds. De litteratuur van den dag verdiepte zich niet in de menschen
en modes van 1869 en het amusement greep evenmin terug naar schiettent en
kegelbaan. Integendeel - voorzoover wij thans kunnen beoordeelen genoot men
zonder voorbehoud van het heden en als men van den eigen belangwekkenden tijd
weg-keek, dan was het alleen om in een toekomst vol beloften te schouwen.
Misschien is het wel dit weifellooze zelfvertrouwen, wat ons het meest in de vorige
generatie imponeert. Wij kunnen het maar niet begrijpen en lecht verduwen, dat zij
zoo intens en onbezorgd van het leven kon genieten. Het knaagt aan onze zenuwen
en onze zekerheid, dat zij zoo rotsvast kon gelooven in een toekomst, die voor ons
een sinistere ontgoocheling werd. Het maakt ons kregel, wankelmoedig en ontevreden
- het ondermijnt ons zelfvertrouwen.... maar vooral: het vervult ons met een nameloos
heimwee. Aanvankelijk zullen deze vage gevoelens wel uitsluitend door de fijnere
antennes van een bespiegelend intellect zijn opgevangen - een feit is het niettemin,
dat zij langzaam maar onweerhoudbaar wisten door te dringen tot al de lagen onzer
moderne samenleving. Want dit is wel het meest verwonderlijke: ook de
man-in-the-street - ook de massa schijnt met
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deze ongewone belangstelling voor een dood en begraven verleden besmet. Na
Morand's populaire studie is heel een litteratuur zich met ‘1900’ gaan bezighouden
- tijdschriften gaven speciale ‘nineties’-nummers uit - jazz en blues worden verbannen
terwille van de wals en zelfs de radio, die onbedrieglijke seis-mograaf van den
publieken smaak, arrangeert cabaretavonden ‘fin-de-siècle.’
Geen wonder dan, dat ook de film deze stof in haar metalen hersens begon te
verwerken en ‘1900’ in de studio's herrees.
Met deze oppervlakkige inleiding over het verschijnsel ‘1900 Resurrexit’ stappen
wij van het chapiter af - wat ons hier bezighoudt is de vraag h o e het époque onzer
vaderen en oud-ooms door de film tot nieuw leven kwam met al het ‘d'rum und d'ran’
dat het probleem meebrengt.
Want wij raken hiermede een nog weinig overwogen potentialiteit van de film:
h a a r v e r m o g e n o m e e n h i s t o r i s c h e s f e e r t e s c h e p p e n .Vanoudsher
hielden tooneel en litteratuur zich met deze aantrekkelijke opgave bezig.
Historie-stukken en historische romans wijdden zich door de jaren heen met overgave
aan de evocatie van oudtijdsche milieus en oudtijdsch gebeuren.... ieder in
overeenstemming met eigen aard en middelen Het theater deed door het gesproken
woord een geschiedkundige mentaliteit herleven - het boek trachtte door synthese
en détailbeschrijving daarbij een historische sfeer op te roepen.
Ik geloof, dat men zich nogal eens vergist heeft in de werkelijke attracties, welke
de uitingen van een retrospectieven geest op het groote publiek uitoefenen. Zeker in het algemeen zal de gemiddelde schouwburgbezoeker zijn hart hebben opgehaald
aan het ongewone en picturale van antieke gewaden - zal zijn geest zich hebben
verfrischt aan de aangename afwisseling van paraplu's en bolhoeden door zwaard en
helm. Ongetwijfeld zal de doorsnee-lezer van Bosboom-Toussaint en Van Lennep
zich in de eerste plaats hebben vermeid in de avonturen en gevechten van een
schilderachtiger verleden - maar het wil mij voorkomen, dat er ook nog andere
elementen in het spel zijn.... elementen, die men op het eerste gezicht in deze regionen
niet zou vermoeden.
Er schuilt ook voor de massa in het opnieuw beleven van een historische sfeer een
onbewuste, poëtische aantrekkingskracht, die wij geneigd zijn te gereedelijk te
miskennen. De burger, dien gij in zijn eentje door een oudheidkundig museum ziet
dwalen, droomt, wanneer hij peinzend in een verweerden rococo-spiegel staart, nog
van andere dingen dan het beschadigde verguldsel van de lijst en den prijs van het
glas. En wees er verzekerd van dat het niet de historische onvolledigheid der
verzameling is, welke hem tenslotte zich met een onwillekeurige zucht van het milieu
doet afwenden. Er is een historische zin, die weinig gemeen heeft met de aspiraties
der vakgeleerden
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- een leekenheimwee, dat men te uitsluitend aan professioneele dichters en droomers
toeschrijft. Dat is de primitieve drang om zichzelf te verliezen in de gedachten- en
gevoelswereld van een voorbije periode - om opnieuw te beleven, wat reeds eenmaal
door anderen beleefd werd.... dat is de magische bekoring van de historische sfeer.
Het komt niet in de eerste plaats aan op geschiedkundige feiten en cijfers - het gaat
niet om den grooten samenhang der gebeurtenissen.... wat alleen meetelt is de begeerig
geabsorbeerde intimiteit van de kleine dingen des dagelijkschen levens. Hoe voelde
zich die curieuse Biedermeier-mensch, wanneer hij in zijn rechten, stijven armstoel
zat? Wat hield den renaissance-burger bezig, wanneer zijn blik door de paarse
glas-in-loodvensters dwaalde van zijn hooge, donkere vertrekken? Welke sensatie
moet het voor den petit-maître der rococoperiode geweest zijn als zijn hand met de
fijne, capricieuse bibelots speelde? Ziedaar het donkere, onbewuste verlangen dat
ook den meest alledaagschen mensch kan overvallen en hem drijft tot het zien van
historiestukken en het lezen van geschiedkundige romans. Ziedaar ook, wat de film
hem wil geven - en geven kán met een grooter intensiteit en volledigheid dan welke
verbeeldingsvorm ook.
Want meer dan litteratuur of theater is de film in staat voor het groote publiek de
historische sfeer tot een levende, tastbare realiteit te maken. Zij omzeilt de klip eener
te trage verbeelding of van een te beperkt intellect, waarop het boek kan stranden doordien zij de dingen zichtbaren vorm weet te geven. Zij overwint den afstand, die
den schouwburgbezoeker van de op een vaste distantie gehouden tooneelopening
scheidt - doordien zij hem als het ware bij de hand neemt en het historisch milieu
binnenleidt. Bij de filmverbeelding ondergaat hij de historische sfeer als iets levends
en onmiddelijks, omdat zijn oog de camera, zijn oor de microfoon wordt, en deze
beide organen zich midden in de historische verbeeldingswereld bewegen. Zoo zet
hij zich dan inderdaad in den Biedermeier-fauteuil - kijkt hij inderdáád door de
renaissancevensters - meent hij inderdáád de rococo-bibelots met de hand te kunnen
aanraken.
Wie er zich een oogenblik rekenschap van geeft hoe volkomen en suggestief de
historische sfeer in de filmverbeelding tot een intens-doorleefden droom kan worden,
die beseft welk een machtige narcose aldus van het celluloid kan uitgaan. Maar die
voelt ook tevens diep, welk een historisch instinct en dichterlijke verbeelding
tegelijkertijd den regisseur moeten bezielen.
Het geldt hier niet langer een oppervlakkige historische gelijkenis van interieur
of architectuur - noch een schilderachtige mise-en-scène. Waar het hier op aan komt
is de kennis en de intuïtie om uit vele kleine détails een sterke, onontkoombare
suggestie te scheppen, die het ondefinieerbare element van de historische sfeer
oproept. Ik kan mij voorstellen hoe een
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regisseur beschikt over een keur van historisch materiaal en nochtans in zijn
uitbeelding niet verder komt dan een gefilmd museum. Ik kan mij aan den anderen
kant den filmkunstenaar indenken, die met relatief beperkte middelen de volledige
illusie van een historisch tijdperk weet op te roepen. Natuurlijk is een zeker minimum
aan voorhanden zijnde requisieten onvermijdelijk - maar de sfeer kan toch eerst
opleven door den d i c h t e r in den regisseur.
In hoeverre is de film daarin tot op heden reeds geslaagd?
De waarheid gebiedt te erkennen dat wij ook in dit opzicht nog slechts aan een
begin staan. Het bewustzijn wat het projectiedoek aan historische poëzie geven kan,
leeft zoowel bij publiek als realisateurs nog slechts in embryonnairen vorm. De
toeschouwer erkent nog maar aarzelend en onwennig de wonderlijke macht, welke
de film als illusie van het verleden kan uitoefenen. De filmkunstenaar zoekt nog te
zeer naar zijn weg en staat voor te groote moeilijkheden, om reeds tot de kern van
het probleem te kunnen doordringen. Maar er zijn bescheiden teekenen, welke in de
goede richting wijzen en deze worden in niet geringe mate gestimuleerd door de
publieke belangstelling voor ‘1900.’
Want met ‘1900’ gaat het wel zeer uitsluitend en onmiddellijk om de historische
sfeer. Wat men van de ‘1900’-films verwacht zijn geen groote daden of avontuurlijke
gebeurtenissen.... de époque kent ze niet. Bovendien zou dit strijden met het verlangen
dat onzen tijd in dit opzicht drijft: Men wil ‘1900’ niet a a n s c h o u w e n - men wil
het b e l e v e n en dit bepaalt essentieel het standpunt van den metteur-en-scène. Hij
moet niet slechts de wereld der aapjeskoetsiers en sleepjaponnen laten zien - hij moet
haar tot een levende, tastbare realiteit maken, waarin de vermoeide, ontredderde
mensch van heden zich kan verliezen.
Tal van ‘1900’-films zijn reeds gemaakt - alleen een zeer enkele beseft het
probleem, dat hier om oplossing vraagt. Een van de opvallendste films, die de époque
rondom 1900 als operatieterrein koos, was Pabst's ‘Drei-Groschenoper.’ Maar het
moet aanstonds gezegd, dat dit werk - den naam van den talentvollen regisseur ten
spijt - in geen enkel opzicht aan de hiervoor gestelde eischen beantwoordt. Ik geloof
trouwens niet dat Pabst in zijn uitbundige, buiten alle tijd en ruimte staande fantasie,
een oogenblik aan een werkelijke evocatie van het tijdvak heeft gedacht. Het is waar:
het onalledaagsche milieu waarin zich Brecht en Weil's burleske afspeelt, vertoont
een uiterlijke gelijkenis met ‘1900’ - de oud-modische bobbies de ingeregen
straatdeernen en het cockney-type van Rudolf Forster als Mackie Messer zijn moeilijk
ergens anders onder te brengen dan in dit tijdperk. Maar toch is hier van het oproepen
eener historische sfeer geen sprake. Daartoe is per saldo de milieu-schildering te grof
en te decoratief gebleven
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- de typeering der personages historisch gesproken te nonchalant. Zie zulk een stuk
Theems-kade, met zijn pakkende licht-en-donkereffecten, wel picturaal - maar
tenslotte toch zuiver decoratie gebleven, tot in den houtachtigen resonans van zijn
planken trottoirs toe. Zie zulk een ‘Freudenhaus’ met zijn quasi-negentiger inventaris
van gedrapeerde gordijnen, stoelen met krulpooten, bonheurs-du-jour en ouderwetsche
canapé's.... hoe weinig overtuigend is tenslotte de sfeer van het tijdperk erin uitgedrukt
- hoezeer mist men er de dikwijls bijkomstige maar altijd karakteristieke détails!
Neen - ‘Drei-Groschenoper’ staat in zijn gewilde of noodgedrongen primitiviteit
dichter bij een ‘Caligari’ dan bij een werkelijke suggestie van de ‘époque du
fin-de-siècle.’ Het zwaartepunt van Pabst's interessante film ligt ergens anders dan
in zijn historische suggestiviteit en het is ook meer als contrast dan als voorbeeld,
dat het hier gereleveerd zij.
Het eerst houdt zich de Fransche film met het vraagstuk bezig. Wij vinden er reeds
de sporen van in een tijd, die het heimwee naar ‘1900’ nog niet kende. In 1926 schijnt
René Clair, die in zoovele opzichten zijn tijd vooruit was, de naderende populariteit
van het tijdvak der eeuwwisseling te voorvoelen en maakt hij zijn voortreffelijk ‘Le
chapeau de paille d'Italie’ - een filmcomedie, die haar amusante bekoring voor geen
gering deel dankt aan de époque, dat er in herleefde. Het hoogtepunt bereikt Clair
met de evocatie van een trouwpartij ‘fin-de-siècle’ - kostelijk van allure door zijn
zeer hooge hoeden, zijn plastrons en sleepjaponnen.... alles vereenigd in een plechtige
‘Quadrille des lanciers’. Nimmer werd het tijdvak met zulk een geestig en scherp
oog bekeken.... nimmer voelde men ook zoo den lichten weemoed over een, in zijn
betrekkelijke belachelijkheid, bekoorlijken tijd.
Maar tenslotte is het geheel toch tezeer met het oog van den caricaturist
aanschouwd, om de historische sfeer levend te maken - het is ‘1900,’ zeker - maar
gezien door het critisch temperament van een latere generatie. Vervolgens speelt
men een weinig met de gedachte, door experimenten als ‘La gaité de l'escadron,’
‘Les 28 jours de Clairette’ en dergelijke oude kluchten uit de negentiger jaren - die
ondanks hun gewilde expositie van kruisnorren en gekleede jassen méér décor en
méér theater bleven, dan de tooneelstukken zelf. Dan echter komt de verfilming van
‘La dame de chez Maxim’ door niemand minder dan Alexander Korda, sindsdien
befaamd door zijn ‘Henry VIII’ en hiermee belanden wij dadelijk op ander terrein.
Zeer kennelijk staat hier voorop het oproepen van de historische sfeer - eenvoudig
reeds omdat dit werk zonder den ‘esprit-1900’ niet denkbaar is. Wie de luchtige
frivoliteit en de lichte charme van zulk een comedie wil ondergaan, die dient eerst
zijn modernen Adam radicaal af te leggen en zich volkomen te verplaatsen in den
geest van het tijdvak. Slechts het geruisch der frou-frous, de fonkeling van spiegels
en lustres, de grillige wen-
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dingen van den ‘style-nouille’ scheppen de atmosfeer waarin een Pétypon en een
Clementine kunnen ademen. Korda heeft dit begrepen en in zijn film reeds een
ongewone zorg voor het historische détail aan den dag gelegd. Niet alleen het interieur
‘de chez Maxim’ maar zelfs een stuk der oude boulevards met een authentieke
mode-étalage werd door hem gecopieerd en het was ook zeker geen gebrek aan
requisieten, dat ‘La dame de chez Maxim’ deed mislukken. ‘Chez Maxim’ was in
orde.... alleen ‘La dame’ mankeerde - met andere woorden: de vrouwen schoten
tekort!
Dit is een nieuwe en belangrijke zijde van het probleem: het zoeken naar de
historisch-juiste typen! Opmerkelijk is, hetgeen een oude Parijzenaar (ik meen
niemand minder dan Tristan Bernard) naar aanleiding van deze film schreef. ‘Uw
evocatie’ luidde zijn boutade ongeveer ‘uw evocatie van het milieu, M. Korda, is
pijnlijk juist. Wij ouderen zijn diep getroffen door de gedétailleerde en zorgvuldige
reconstructie van die ons zoo dierbare verdwenen maatschappij. Maar er zit iets
scheefs in het totaalbeeld, dat deze evocatie tot een ongewilde caricatuur maakt. Uw
actrices zijn charmante dames.... daar niet van - maar zij zijn geen vrouwen van 1900!
Om hun tengere, moderne lichamen wordt de verlokkende kleerenpracht der “grande
coquettes” van de époque tot een droeve maskerade. Zij weten ons niet te overtuigen
van de merkwaardige paradox, dat de vrouwen rondom 1900 niet bekoorden
o n d a n k s - maar juist d a n k z i j hun extravagante toiletten. Dit is een manco,
waaraan films als deze altijd zullen mislukken: de vrouw van 1900 is dood en geen
mise-en-scène noch historische kleeding kan haar weer levend maken....’
Alzoo - de mensch en in het bijzonder de vrouw van 1900 te doen herleven.... ziedaar
de eerste opgave. Het geval leek inderdaad nogal wanhopig: uit onze zwemsters en
speerwerpsters - uit onze aspirant-Garbo's en Dietrich's een Loie Fuller, een Eugénie
Buffet op te visschen, mocht zoo op het eerste gezicht vrijwel onbegonnen werk
heeten. Parijs en Hollywood deden hun uiterste best - zij probeerden het respectievelijk
met een Florelle en een Magdeleine Ozeray - met een Fay Wray en een Marlene
Dietrich.... zonder dragelijk resultaat. Men begon aan de zaak te wanhopen - had het
eigenlijk nog wel zin, onder het menschtype dat een kwart-eeuw van sport en
lichaamstraining tot een ander ras scheen te hebben gemaakt, naar de ‘grande coquette
van 1900’ te zoeken?
Een onverwacht antwoord in bevestigenden zin gaf de film ‘Back Street.’
Dit werk van den regisseur John Stahl, bracht een vrouw naar voren wier uiterlijk
en houding een volledige rëincarnatie konden heeten van het vrouwentype eens door
Dana Gibson's fameuse penteekeningen wereldberoemd geworden. In Irene Dunne
herkenden de toeschouwers met voor-oorlogsche herinneringen onmiddellijk de
vrouw van 1900. Zij het dan niet de Parisienne
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der Wereldtentoonstelling, dan toch zeker de Amerikaansche uit de dagen van Mc.
Kinley. Er zat iets in de kuische kurve van den grooten, weeken mond - in het ranke,
koele modelé van kin en wangen - maar vooral in den zachten, gesluierden blik der
oogen en de gracieuse allure van het kleine hoofd, dat onweerstaanbaar naar het
begin der eeuw terugvoerde. De hemel weet welke atavistische invloed deze tengere,
elegante figuur dreef - maar zij droeg den grooten pluimhoed en de sleepjapon met
een volmaakte natuurlijkheid en met een gratie, die iedere gedachte aan een
geforceerde verkleedpartij buiten sloot. Merkwaardig genoeg deed zich hier het
omgekeerde voor als in ‘La dame de chez Maxim’: het was de typeering der
hoofdfiguur, welke de historische sfeer redde. De mise-en-scène bleek voor een
Amerikaansche film uiterst sober, bij het armoedige af en gaf slechts een weinig
overtuigende resurrectie van het leven-voor-dertig-jaren. Maar Irene Dunne leidde
de aandacht af van de bedenkelijk theater-achtige straathoekjes en interieurs - haar
Gibson-type gaf couleur locale te over!
Intusschen ging men door met in de Amerikaansche studio's naar de herleving van
1900 te zoeken. Het leek een rage geworden, deze hardnekkige pogingen ‘à la
recherche des temps perdus’ - dit koortsachtige graven naar een Pompeji van één
generatie terug. ‘One sunday-afternoon,’ ‘The gay nineties,’ ‘Jenny Gerhardt’.... het
waren slechts enkele min of meer geslaagde expedities in het verloren schaduwenrijk
van voor den oorlog. Zelfs Marlene Dietrich - deze meest geraffineerde
verpersoonlijking van een hyper-moderne mentaliteit - moest zich tot zulk een proef
leenen. Mamoulian's ‘Song of Songs’ begint zoowaar ook al in de jaren rondom 1900
en ‘die Marlene’ was niet zoo goed, of zij moest in de kleeding van het tijdvak
optreden. Het was te voorzien dat de proef op een mislukking moest uitloopen. Deze
merkwaardige, veelomstreden filmpersoonlijkheid met haar karakteristiek cynisme,
haar menschenverachting en smartelijke ontgoocheling der crisisjaren, was wel de
laatste om een aannemelijke creatie van de vrouw uit 1900 te kunnen geven. Dat zij
niet belachelijk of onbeduidend werd als de dames ‘de chez Maxim,’ lag alleen
hieraan dat zij in alle vermommingen Dietrich blijft - een karakter dat men afwijzen
of vereeren kan, doch dat nimmer klein of ridicuul wordt. Ook zij droeg de
pofmouwen en sleepjaponnen met gemak en gratie - maar zooals ze haar berucht
geworden heeren-travestie draagt: met een soort vermoeide ironie en zonder
overtuiging of geloof. Wat overbleef was een maskerade - smaakvol en bekoorlijk
maar toch.... een maskerade. Zoowel met haar verschijning als met de van alle
historische sfeer gespeende mise-en-scène moest ‘Song of songs’ dan ook als
herrijzenis van het tijdperk-1900 van de rol der ernstige experimenten worden
afgevoerd.
Een belangwekkender en gecompliceerder geval leverden de films van Mae West
op. Ziehier een curieuse verschijning, die bewust in uiterlijk en
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houding terug wil naar de ‘grandes coquettes’ eener vorige generatie. Er is ten aanzien
van deze vrouw een formeele pennestrijd over de wereld losgebroken - overigens
minder het historische type rakend dan den mensch ‘an sich.’ De vraag of Mae West
een revolutie teweeg zal brengen in het erotisch ideaal der laatste decennia (op zichzelf
een alleszins belangwekkend probleem) raakt de quaestie die ons hier bezighoudt
echter slechts zijdelings. Haar historische aanvaardbaarheid komt thans het eerst in
aanmerking en op dit stuk kan met geen simpel ja of neen worden volstaan.
Ongetwijfeld heeft deze verschijning zoowel in uiterlijk als manieren veel, dat sterke
analogieën vertoont met die eener vorige generatie. Dit lichaam met zijn on-moderne
rondingen vraagt wel zeer nadrukkelijk om de uitdagende geheimzinnigheid van
kanten en frou-frous - dit zuivere femelle-type verbergt zich nergens verlokkender
dan in de schaduw van een machtigen Rubens-hoed. Zie Mae West tusschen een
bewonderende mannen-menigte rondwandelen en gij beseft hoe iedere deining der
voluptueuse heupen - iedere blik der halfgesloten oogen de herinnering oproept aan
wijlen het ‘Eldorado’ of ‘Floradora.’ In zooverre kan deze figuur - alle appreciatie
van onzen huidigen smaak daargelaten - waardevol materiaal heeten voor de
reconstructie van de sfeer der 1900-periode. Maar deze impressie gaat - bij nadere
beschouwing - niet dieper dan de oppervlakte. Haar wezen heeft au fond iets luids,
hards en ordinairs, dat te zeer van onzen tijd is en zich moeilijk laat rijmen met de
vrouw die zij wil zijn. Het is moeilijk te omschrijven, waarin dit precies schuilt maar gij merkt aanstonds dat deze mond drommelsch goed een cocktail weet te
apprecieeren - deze stem voortreffelijk een jazz-song kan inzetten. En al heel spoedig
maakt de merkwaardige stijlloosheid van de film zelf aan allen twijfel een einde.
Men staat haar toe (nota bene temidden van een volledig uitgeruste tingel-tangel der
nineties) in een moordend anachronisme te vervallen. Zij zingt daar een cabaret-lied,
dat in zijn jammerende glissando's, krijschend neger-timbre en hopeloos cynisme al
de elegante frivoliteit der groote demi-mondaines van Toulouse-Lautrec verloochent.
Het is de desperate kreet eener generatie, die op den rand van een crisis-afgrond leeft
en verscheurt iedere illusie omtrent de zorgelooze, gelukkige periode van 1900. Zij
openbaart ons met dat eene gebaar al de ontreddering, al de vertwijfeling van onzen
eigen tijd en het visioen van de wereld, die men zou willen binnentreden, wijkt verder
weg dan ooit.
Aldus zoekt men met afwisselend geluk naar ‘1900’ - tot een film werd uitgebracht,
die belangrijk verder naar het begeerde doel zou leiden. Noël Cowards tooneelstuk
‘Cavalcade,’ maandenlang met succes te Londen en New-York vertoond, wordt
verfilmd en de regisseur Frank Lloyd levert met deze proef zijn meester-arbeid.
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In dit werk neemt het historisch milieu een wel zeer domineerende plaats in, wijl het
thema de synthese beoogt van een geschiedenis der laatste dertig jaren. De groote
tragedie van het gegeven wordt niet gevormd door menschelijke doch door historische
conflicten - de handeling betreft geen individu, maar een volk. De film wil niets meer
of minder zijn dan een terugblik over de decennia, welke wij in zulk een koortsachtige
haast achter ons lieten zonder ons den tijd te gunnen een oogenblik om te zien. In
een reeks praegnante episoden teekent zich de afgelegde weg van den Boerenoorlog
tot en met 1930 opnieuw voor ons af en het lag voor de hand, dat aan ‘1900’ als basis
en uitgangspunt een belangrijke plaats zou worden ingeruimd.
Welnu - zelden nog is bij mijn weten aan de evocatie eener historische sfeer met
grooter zorg, intenser liefde en juister begrip gearbeid als in deze film. Hollywood,
dat tot beschaming der Britsche filmindustrie dit nationale Engelsche epos durfde
lanceeren, heeft de traditioneele kosten en moeite niet gespaard. Het was er in de
eerste plaats op uit dit werk van Amerikaansch origine een authentiek Britsch cachet
te verleenen. Daartoe werd niet alleen de Amerikaansche regisseur Frank Borzage,
die de film oorspronkelijk voor zijn rekening zou nemen, vervangen door den Schot,
Frank Lloyd - maar ook de personages, de talrijke figuratie incluis, werden door
wasch-echte Engelschen bezet. Voorts liet men bootladingen met authentieke
requisieten uit het Engeland van 1900 naar Hollywood verschepen. Modellen van
laat-Victoriaansch mobilair en architectuur - prenten en foto's het straatleven van het
tijdvak betreffende - nauwkeurige studies van costumes en haardracht - zorgvuldig
opgemeten werkteekeningen van Trafalgar-Square en andere deelen der Londensche
City.... tot zelfs een echte hansom-cab en de complete inventaris van een oude
Engelsche ‘pub’, (public house) verhuisden naar de studio's der Fox-Film. En toen
het zoover was kon de regisseur Frank Lloyd zich neerzetten en erover peinzen hoe
uit dezen immensen uitdragers-chaos het historisch milieu van 1900 zou moeten
verrijzen.
Maar vòòr alles bleef ook voor hem het probleem der personages. Hoe dit probleem
werd opgelost, weet ieder die de film gezien heeft. In Clive Brook en vooral in Diana
Wynyard herleefde het volmaakte echtpaar uit den Britschen middenstand van Joe
Chamberlain's dagen. Waar vinden wij in onzen tijd een rustige, zelfbewuste figuur
als Clive Brook - met die innerlijke zekerheid, welke geen sportieve triomfen kunnen
verschaffen? Waar vinden wij - na Irene Dunne - de ‘ouderwetsche’ gratie en
vrouwelijkheid van een Diana Wynyard?
Men beweert dat de regisseur Erich von Stroheim in al zijn werk bezeten werd
door de obsessie om het Weenen van voor den oorlog te doen herleven. Velen hebben
dit in dezen notoiren psychopaath als een morose afwijking beschouwd. Ik geloof
veeleer, dat hier van een zeer normale creatieve drift
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sprake is: de passie van iederen scheppenden kunstenaar om een wereld, die van hem
zelf is, te doen verrijzen. Het is vooralsnog zeer moeilijk met overtuigende bewijzen
te komen voor deze stelling - daartoe is de volmaakt nieuwe verschijning van den
filmregisseur (of wie anders van het collectief der filmscheppenden verantwoordelijk
is) te gecompliceerd en te weinig bekend. De curieuse kruising van den technicus
en den kunstenaar alleen reeds maakt het moeilijk een algemeen geldenden regel toe
te passen. Maar zooveel staat - meen ik - toch wel vast, dat ook in de groteske
stuc-bouwsels der studio-terreinen de primitieve drang tot uiting komt om een
verbeeldingswereld in de materie te transponeeren. Men kan zich gemakkelijk
amuseeren met de oogenschijnlijk vulgaire zucht naar duurheid en ‘echtheid’ - wij
mogen daarbij niet vergeten, dat de filmregisseur eenvoudig gehoorzaamt aan de
wetten van zijn kunst. De film eischt nu eenmaal uitvoerigheid en authenticiteit bij
haar realisatie-proces.... alleen reeds omdat zij den toeschouwer in zulk een directe
nabijheid van de objecten voert. Wanneer dus Frank Lloyd in ‘Cavalcade’ de reclames
van Dewar's Whisky op de bussen uit 1899 in ‘1906’ vervangt door aanprijzingen
van ‘Lyon's Tea’ - wanneer hij de anti-makassars zoowel als den snit der schoenen
nauwkeurig copieert.... dan voldoet hij eenvoudig aan de primaire eischen van het
materiaal, waarmede hij werkt.
Veel in de film ‘Cavalcade’ werd bereikt, dat die ondefinieerbare suggestie bevat,
welke wij ‘historische sfeer’ noemen. Er komen scènes in voor, spelende in het
gegoede burger-home, in een receptie ten hove, in een duistere Londensche straat die geen kijkspel of décor meer zijn, maar een gevoelige, levende evocatie van dat
bij uitstek delicate tijdvak ‘1900’.
Dit alles kan echter nog slechts een begin heeten. Niet dan bij uitzondering bespeuren
wij iets van die dwingende tastbaarheid der dingen - die onmiddellijke nabijheid van
menschen en milieu, welke ons den geest van het époque doen inademen als een
bedwelmende geur. Welke mogelijkheden - welke kunstzinnige perspectieven achter
deze eerste schuchtere experimenten verborgen liggen.... wij kunnen er nog slechts
naar gissen. Maar zeker is het, dat ‘1900’ en zijn krachtige populariteit een belangrijke
stimulans kunnen vormen om het begeerde einddoel naderbij te brengen.
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Dresdener barokhuizen
door H. Muller Massis
DRESDEN kent niet de statige lijnen der Gothiek, noch de edele rust der renaissance;
voor zijne cultuur is de feestelijke zwier van de barok het kenmerkend element.
Weliswaar ligt de oorsprong van de stad in het grijs verleden, doch gedurende de
geheele middeleeuwen bleef zij onbeteekenend en ook van wat er in den tijd der
renaissance geschapen werd, is op eene enkele uitzondering na niets overgebleven.
Zoo is het eerst met het begin der 18de eeuw, dat Dresden een eigen karakter begint
te vertoonen. Na vele woelingen en oorlogen heerscht er omstreeks 1700 een zekere
welstand in Duitschland. De kunsten leven op, vooral de bouwkunst. Dresden had
het geluk de residentie te zijn van een even kunstzinnig als prachtlievend hof. Ik
noem slechts den naam van August den Sterke en luisterrijke visioenen stijgen voor
ons op! Van al hetgeen zijne voorgangers (bijv. de prachtlievende Johann Georg) tot
stand gebracht hebben, is nagenoeg niets blijven bestaan, maar dat wat August de
Sterke (keurvorst Friedrich August I, 1694-1733, als Koning van Polen sinds 1697
August II) en zijn opvolger Friedrich August II (1733-1763 August III) geschapen
hebben, heeft Dresden beroemd gemaakt. Wereldvermaardheid bezitten de grootsche
monumenten van barok en rokoko: Frauenkirche, Hofkirche en Zwinger, maar aan
het burgerwoon huis wordt in het algemeen niet die aandacht gewijd, die het verdient
en dit ten onrechte! Immers men kan zeggen, dat zich in Dresden de fijnzinnige
bouwstijl der 18de eeuw ook in het burgerwoonhuis op levendige wijze manifesteert.August de Sterke, die op zijn cavaliersreis door Europa al het schoons had gezien,
dat er op het gebied van paleizen, kunstschatten, stadsaanleg, parken, enz. te
bewonderen viel, wilde, dat zijne residentie niet bij anderen zou achterstaan. Hij
voelde zich een tweede roi soleil. Het oude Dresden beviel hem maar matig. Het was
nog altijd eene vesting binnen welker muren weinig monumentale gebouwen te
vinden waren; echter nog vele middeleeuwsch-nauwe straatjes en houten huizen.
Met kracht nam hij de vernieuwing en verfraaiing ter hand. Dresden werd van eene
provinciestad tot de waardigheid eener residentie verheven, het kreeg een meer
bepaald stadsch karakter. Het houden van vee in de stad werd verboden; de
landbouwers werden naar de voorsteden verwezen. Er kwamen voorschriften
betreffende den afvoer van vuil, er werd straatverlichting ingevoerd, enz. Vooral
tegen de houten huizen trok August streng te velde. In 1708 gaat hij zelfs zoover,
het afbreken ervan te gebieden, vooral met het oog op brandgevaar, daar de stad
herhaaldelijk door zware branden geteisterd werd. In 1718 wordt een Oberbauamt
ingesteld en in 1720 verschijnt het beroemde bouwreglement, dat het stadsbeeld van
Dresden voor de volgende
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eeuw zal bepalen. Hier werd niet alleen op veiligheid en gezond wonen gelet, ook
de uiterlijke schoonheid werd terdege in het oog gehouden. Dit blijkt o.a. uit het
voorschrift, dat men bij ieder nieuw plan ook eene afbeelding van de belendende
gebouwen moest overleggen. Voor de breedere straten werd zooveel mogelijk op
symmetrie gelet. Al te donkere of te bonte versiering van de gevels was verboden,
evenzoo de in den renaissancetijd gebruikelijke naar buiten gebogen traliewerken
voor de ramen; erkers mochten geen vrijstaande zuilen ter ondersteuning hebben;
staketsels voor de huizen werden geheel verboden, daar dit alles de straten nauw en
rommelig zou maken. De daken mochten niet buiten verhouding hoog zijn. Als
gevolg van deze laatste verordening verdween het karakteristieke zadeldak en in zijn
plaats kwam het Fransche mansardendak.
Voor de eerste maal bemoeide de bouwverordening zich ook met het inwendige,
bijv. moesten ingang en trap gewelfd zijn; de trappen tot boven aan toe geheel van
steen. De galerijen, die vóór- en achterbouw verbinden, moesten bestaan uit steenen
bogen en pilaren; inplaats van de linnenbespanning werden er stucplafonds
voorgeschreven, vooral in de keukens wegens het brandgevaar. Bij nieuw aan te
leggen straten waren naar gelang van de breedte drie verschillende huishoogten
aangegeven. Ook de verhouding van de etages onderling, de steilte van de daken,
kortom alle détails waren vastgelegd; alles was gericht op het scheppen van een
stadsbeeld ‘aus einem Guss.’
Men kan begrijpen, hoe al deze bouw- en politievoorschriften de ontplooiing van
den nieuwen stijl krachtig bevorderden. Dresden was de eerste stad en bleef als
zoodanig in de architectuur van het woonhuis voor geheel Saksen den toon aangeven.
Rechts van de Elbe ontstond op August's bevel en volgens zijne voorschriften eene
geheel nieuwe stad en het is dan ook met het volste recht, dat de keurvorst haar in
1732 den naam Neustadt verleende. Hier sloot August aan bij de plannen van den
talentvollen vestingbouwer von Klengel. Deze had na de brandcatastrofe van 1685,
die 336 huizen in de asch legde, het plan opgevat, den wederopbouw in den zin der
italiaansche renaissance te doen plaats vinden. Zijn plan werd slechts gedeeltelijk
uitgevoerd, maar wat er van tot stand kwam, veranderde het stadsbeeld volkomen
en gaf aan dit stadsgedeelte een beslissend nieuw aspect. Door August den Sterke
nu werd deze idee op gelukkige wijze uitgewerkt en voltooid. Regelmatigheid en
symmetrie, rechtlijnigheid, uitzicht op vaste punten, ondergeschiktheid aan eenige
monumentale gebouwen, een welberekende climax in de verhoudingen, dat waren
zoo de gezichtspunten, die volgens italiaansch-fransche opvatting in het stadsbeeld
doorgevoerd werden. Nog heden zijn deze beginselen waarneembaar in de kern van
Dresden-Neustadt. De beide breede straten (Königstrasse en Hauptstrasse) loopen
in de as van het Japanische Palais en het Blockhaus. Eerst in de 20ste eeuw heeft
men eenige hooge gebouwen gezet, waardoor de superiori-
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teit van het Japanische Palais boven zijne omgeving te niet gedaan werd. In de Grosse
Meissnergasse vinden we eene ononderbroken, ongeschonden rij van burgerhuizen,
waaraan we stuk voor stuk de kenteekenen van dezen barokstijl kunnen aflezen:
strenge symmetrie, artistiek aangebrachte versiering, mansardendak, domineeren
van de verticale lijn.
Ook in Altstadt ontstonden talrijke nieuwe huizen. Het was een gulden tijd voor
de architecten! Adel en burgerij wedijverden in het doen oprichten van schoone
gebouwen en, moge er veel verdwenen of bedorven zijn, toch heeft de binnenstad
nog tamelijk gaaf haar karakter kunnen bewaren. Eene speurtocht in de omgeving
van Altmarkt en Frauenkirche leidt tot allerlei ontdekkingen! Uit vele huizen in de
omliggende straten spreekt tot ons de geest der 18de eeuw. De Rampesche Strasse
is zelfs in haar geheel ongerept blijven bestaan. Alle huizen zijn daar uit het tijdvak
± 1700-1740. Door de licht gebogen lijn van de straat heeft men steeds nieuwe
aspecten en vallen de gevels niet in elkaars verlengde. De fijne profielen van de
raamversieringen komen zoo ook tot hun recht.
Dat de Dresdener barok, ook in den bouw van het woonhuis, een zoo hooge vlucht
kon nemen, is te danken aan de medewerking van groote kunstenaars als Pöppelmann
(Zwinger), Bähr (Frauenkirche) en den ‘Stadtzimmermeister’ Fehre. Hoe is nu hunne
opvatting van het barokke woonhuis? De gevel is als één geheel gedacht, het midden
is sterk geaccentueerd, het aantal vensters is oneven, het eenigszins naar voren
springende middengedeelte (al of niet door de hoekdeelen geflankeerd) is het rijkst
versierd. Als tegenstelling zijn de tusschengedeelten heel vlak en rustig gehouden.
De verticale lijn is sterk geprononceerd, ook al doordat men de huizen hooger gaat
bouwen, dan tot nog toe het geval geweest was. Een zuiver voorbeeld vindt men in
het Dinglinger huis (Jüdenhof) waarvan de bouw aan Pöppelmann wordt
toegeschreven (afb. 1). Dinglinger was de beroemde goudsmid, die als hofjuwelier
van August den Sterke voor hem de fantastische meesterwerken vervaardigde, die
men in het Grüne Gewölbe bewonderen kan. Dat Dinglinger een man van smaak
was, kan men reeds uit het uiterlijk van zijn huis constateeren! Ternauwernood zal
men een gelukkiger voorbeeld kunnen vinden van een voornaam patriciërhuis. De
naar voren en weer teruggebogen lijn van het middengedeelte (hol en bol) brengt
schilderachtige lichtcontrasten teweeg: één van de effectmiddelen van den barokken
stijl! Het huis is gelegen op een der stemmingslijkste punten van Dresden, op een
rustig pleintje, dat een uithoek vormt van de Neumarkt, waar zich de enorme massa
van de Frauenkirche verheft, Bähr's meesterwerk. Van Fehre's hand vinden we eenige
huizen in de Töpfergasse.
Eenigszins vijandig tegenover de hier genoemde bouwmeesters stonden de beide
Fransche kunstenaars Longuelune en De Bodt. Zij streefden naar de alleenheerschappij
in vragen der architectuur. De theorieën, die zij ver-
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kondigden waren die van hunne Fransche tijdgenooten. De opvatting is, dat versiering
uiterst spaarzaam moet worden aangebracht (spaarzamer dan bij Pöppelmann en
Bähr); niets overbodigs wordt geduld. De groote architectonische versieringsvormen
komen slechts in aanmerking voor paleizen, openbare gebouwen, e.d. De huizen der
burgers hebben zoowel in hoogte als afmeting en versiering daarbij achter te staan.
Bij de troonsbestijging van Friedrich August II werden deze principes als Bauordnung
bekend gemaakt. Zij richtten zich klaarblijkelijk tegen Pöppelmann en zijne
aanhangers. Of nu deze beweging van De Bodt en Longuelune of ook van Knöffel
is uitgegaan is niet precies meer te onderscheiden; in ieder geval won zij veld en de
smaak ontwikkelde zich in deze (Fransche) richting. Het uitwendige der huizen wordt
steeds eenvoudiger en rustiger. Aan de huizen in de Königstrasse in Neustadt ziet
men het resultaat. De gevels zijn rustig gehouden, overzichtelijk ingedeeld en
versiering eigenlijk alleen aangebracht in het midden van het gebouw, waar zij den
huisingang accentueert. Zij bestaat uit de gebruikelijke cartouches en ranken.
Knöffel, de gunsteling van 's konings almachtigen minister Graf Brühl, wist ten
slotte op het gebied van architectuur alle macht naar zich toe te trekken en na hunne
werkzaamheid in Neustadt kregen De Bodt en Longuelune practisch gesproken geene
gelegenheid tot bouwen meer. Longuelune bleef nog als leeraar werkzaam, hij stierf
in 1748 in Saksischen dienst als Oberlandbaumeister.
Knöffel bouwde talrijke paleizen, waarvan echter de meeste in den 7-jarigen oorlog
verwoest werden. Gelukkig zijn toch nog eenige van zijne werken voor onzen tijd
behouden gebleven, o.a. het Cosel Palais, een juweel van 18de eeuwsche bouwkunst
(afb. 2). Dat we het hier onder de burgerwoonhuizen rangschikken, is gerechtvaardigd
door het feit, dat Knöffel het huis voor zichzelf bouwde 1744-'45. Het werd in 1760
gedurende den 7-jarigen oorlog bij de belegering door de Pruisen zwaar beschadigd,
maar door Schwarze (uit de school van Longuelune) 1762-1764 weer opgebouwd
voor Graf Cosel, een natuurlijke zoon van August den Sterke. In het hoofdgebouw
volgde Schwarze getrouw Knöffel's architectuur; hij zelf voegde de lage
voorgebouwtjes en de gesloten voorhof er aan toe, een goed geslaagde aanvulling,
die de charme van het bouwwerk verhoogt en aan het huis het aanzien van een paleisje
geeft. Het geheel is voornaam, gracieus, schilderachtig. Ook hier vinden we weer
sterk den nadruk gelegd op het midden gedeelte ook hier de vlakke pilasters, die de
verticale lijn accentueeren. De hooge vensters met de oeils de boeuf er boven laten
duidelijk herkennen, dat hier de feestzaal ligt. Om het mansardendak loopt eene
balustrade met beeldhouwwerk bezet. Op het dak van de zijgebouwtjes keert die
versiering terug. Allerliefste groepjes van kinderen, die met helmen, zwaarden,
fakkels e.d. spelen, versieren de pijlers van het hek. Zij zijn het werk van den beeld-
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houwer Gottfried Knöffler. Het zoogenaamde Ministerhotel in de Seestrasse, het
huis, dat Knöffel voor den legatieraad von Saul bouwde heeft dezelfde voorname
eenvoud, echter is het stiller en rustiger. Inwendig is het ook overzichtelijk,
gemakkelijk en practisch van indeeling.
Kenmerkend voor dezen tijd is de tegenstelling tusschen uiterlijk en innerlijk. Bij
Pöppelmann en Bähr vond men deze tegenstelling nog niet, doch de architecten van
den rokokotijd, die het uiterlijk hunner huizen hoe langer hoe eenvoudiger maakten,
(om ten slotte in kale nuchterheid te eindigen) lieten, wat het inwendige betreft, den
stucwerkers, schilders en decorateurs vrij spel. Door den Koning, Graf Brühl en
andere groote heeren werd deze nieuwe sierstijl gretig aanvaard, doch ook aan de
burgerhuizen heeft de rokoko in vele détails hare sporen achtergelaten in den vorm
van fraai gesneden deuren en stucomament. Men zie bijvoorbeeld den gevel van
Moritzstrasse 6 (afb. 3) met zijn rijk geornamenteerde ramen. Aan den erker zijn op
waarlijk charmante wijze voorstellingen aangebracht, betrekking hebbende op het
beroep van den bezitter van het huis, den kuiper Johan Köhler. Men ziet Putti bezig
een vat in elkaar te zetten, zij leggen de hoepels er omheen, zwavelen het vat uit,
enz.; boven de deur eene fijne voorstelling van kinderen, die in eenen wijngaard
werken. Kunst en handwerk gaan nauw samen.
Gedurende den 7-jarigen oorlog 1756-1763 werd, helaas, veel schoons verwoest.
Dresden was met recht in zak en asch! Men leest, dat 226 huizen verbrandden, nog
afgezien van de paleizen en kerken (o.a. de beroemde Kreuzkirche). Lang duurde
het voor de stad zich van de door den oorlog geslagen wonden kon herstellen. Ook
nu weer had Saksen het geluk dat de vorsten hun uiterste best deden, het kunstleven
tot hernieuwden bloei te brengen. Ook voor den opbouw van Dresden werden nieuwe
plannen gemaakt, maar per slot bleven die liggen en werd de Altstadt geheel in
denzelfden geest herbouwd. Zoo krachtig was de invloed van het tijdperk der beide
Augusten, dat die tot het laatst der 18de eeuw bemerkbaar bleef. De omgeving van
de Neumarkt laat ons duidelijk zien, hoe het Dresden van 1760-1800 er uit zag. Het
fraaie huis Neumarkt 10 (Stadt Rom) is in 1773 gebouwd in den geest van Knöffel.
Men zie de karakteristieke lisenen, de vlakke pilasters zonder kapiteel, de
symmetrische opzet, de fijne stucversiering aan het middengedeelte en de erkers.
Talrijke andere huizen uit dezen tijd zijn geheel volgens de Fransche opvatting,
nagenoeg kaal op de met rokoko-ornament versierde huisdeur na.
Als met het einde der 18de eeuw de architect Weinlig optreedt, wiens ideaal ligt
in de richting van de klassieken en van de renaissance (een ideaal, dat later door
Schinkel en Semper verwezenlijkt zal worden) is het glorieuze tijdperk van de
Dresdener barok voor goed ten einde.+

+ De hierbij afgedrukte foto's zijn eigendom van het Verkehrsamt der Stadt Dresden en van
de Reichsbahn-Zentrale für den Deutschen Reiseverkehr. Zij werden mij door de welwillende
bemiddeling van de directeur van het Duitsche verkeersbureau in Amsterdam ter beschikking
gesteld.
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Lied
door Johan de Molenaar
Altijd zal ik U behooren
in dit teer en sterk verbond;
uit de velen die bekoren
heb ik weifelloos verkoren
Uwen zoeten mond.
Altijd dieper wordt het weten
dat geen enkel menschenkind
ooit een grooter schat bezeten
heeft dan ik in alvergeten
in Uw oogen vind.
Altijd klaarder het beseffen
hoe in vreugde als in leed
de gedachten samentreffen
tot extaze blank en effen
en waar geen van weet.
Altijd voortaan zijn de dagen
heerlijk: of er zonneschijn
trilt op hoven en op hagen,
of dat donkre regenvlagen
rukken aan 't kozijn.
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Altijd zijn voortaan de nachten
van een teeder heil doorzoet,
wisseling van vreê en smachten
die de zaligheden brachten
over ziel en bloed.
Altijd blijft er een verlangen
Als een kostbaar onderpand
in mijn diepste wezen hangen:
als een weldaad te ontvangen
't streelen van Uw hand.
Altijd zult ge mij verblijden,
wat mij immer ook geviel
in de wisslende getijden,
met het vriendelijk geleide
van Uw heldre ziel.
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De terugkeer van Simon
door Lode Zielens+
TWAALF millioen liggen er onder de zoden. Maar déze keeren naar huis, naar het
wijf en ja, ook naar de moeder; naar het vaste ordelijke leven, mirakel dat toch nog
mogelijk is na vier jaren bloed, modder, pijnen en angsten, na vier jaren naamlooze
smeerlapperij. Aan het kruispunt van de straat moet Simon afscheid nemen van
Julien, die eveneens weerkeert, óók als overwinnaar; och, laten ze maar kwijlen over
hoog verheven dingen, waarvan de klank reeds lang voor een frontsoldaat verzwonden
is en de geur verschaald; zij die slechts simpel redeneeren, als zij het doen, maar
gevochten hebben, zich hebben laten verminken, den grond verdedigden en vrij
kregen, zij lappen al die schoone woorden aan hun zolen en keeren onverhoopt terug
in het leven, dit is naar het wijf, naar een goed bed, naar een kommerloozen slaap
en zitten, morgenochtend al, frisch gewasschen en geschoren, met de voeten onder
een blank gedekte tafel, in een warme kamer en drinken zoo waarlijk koffie uit een
witte kom. Als Julien zal gezegd hebben wat hem nu nog op de maag ligt, dat de
jongste broeder, die zoo godvergeten stom is geweest vrijwillig dienst te nemen
(neen, dit zal hij aan vader en moeder verzwijgen) zoo pas in het ziekenhuis te Calais
aan griep bezweek, is ook voor Julien alles voorbij, afgezien dan van het feit dat
Julien zoowel als Simon een beetje gas in de longen heeft. Iemand, die in de rivier
geraakt kan wat water in de longen houden, iemand, die uit den oorlog komt heeft
wat gas op de borst, of mankeert iets anders, als dit niet het leven is. Simon en Julien
geven elkaar de hand en lachen omdat zij ontroerd zijn en ook en vooral omdat het
zoo komisch is elkaar de hand te geven als ge soldaat zijt en nog vol luizen zit. Maar
het leven is al herbegonnen.
Simon stapt alleen verder en als hij zich in een spiegelruit ziet moet hij lachen, of
grinniken of iets in dien aard wat op hetzelfde neerkomt, in zijn geval. Hij is, merkt
hij nu, gegroeid, breeder geworden, en ware het niet dat hij kuilen in wangen had en
het gelaat nogal grauw, hij zou er met zijn groote, rosse snor, die hij liet groeien uit
een gevoel van radikale onverschilligheid, bijna geheel militair uitzien....
Toen zij voor haar weerkeerenden zoon de deur opende en hem zag, zooals hij
terugkeerde: donker, met onrustige handen en groote, dwalende oogen, onrustige
oogen eigenlijk (zóó trok hij niet uit) en toen zij direkt wist hoezeer hij nóg lijden
moest, leek het moeder of zij vluchtte ontzet niet slechts voor zijn leed maar ook
voor zijn brandende omhelzing. Met en snik stortte zij echter klagend in zijn armen
en hield hem vast omklemd,

+ Dit is het eerste hoofdstuk van een nieuwen roman.
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opdat hij niet verder zou komen in het huis. Maar hij duwde haar weg en stapte de
kamer binnen, - waar hij nu zelf zag dat Irène er niet was. Hij keek - zijn gelaat stond
als in een kramp verwrongen - moeder aan, en doordat zij het hoofd boog om zijn
als doorvlamd gelaat niet te moeten zien begreep hij het. Maar hij wilde het hooren
uit háár mond, vermits zij het geweest is, die Irène in zijn leven bracht en niet over
haar waken kon, opdat hij haar zou vinden, mocht hij nog tot het gewone leven
terugkeeren. Hij vroeg alleen maar met wien, schoon hem dat al minder interesseerde.
Maar toen moeder fluisterend bekennen moest dat Irène met een mof den Rijn
overstak, stoof hij óp en het scheelde maar weinig of hij had moeder geslagen. Zijn
eerste opwelling was om een mensch pijn te doen, een tweede dat zij allen naar den
duivel konden loopen en een derde dat hij zich wreken zou op het leven. Hij zegde
slechts ‘bon’ en ging weg zonder nog eens naar moeder om te zien of zonder zich in
een burgerpak te steken. Hij wilde naar Julien. Maar aan diens deur dacht hij dat hij
overal méér welkom zou wezen dan hier en dus liep hij blindelings de stad in, naar
een wijf, eender dewelke, met wie hij zijn terugkeer tot het leven zou vieren en met
wie hij Irène wilde vergeten.
Maar toen hij langzaam dronken werd, in een valavond, die overal gezellig was,
behalve in het kroegje waar hij zat, en hij zich misselijk gevoelde van het lawaai en
het gejoel daarbuiten, kreeg hij toch medelijden met moeder. Hij wilde opstappen
en naar huis keeren, hij moest toch ergens onder dak zien te komen van nacht, maar
hij meende even spoedig dat ook moeder kon ophoepelen, zij had maar beter moeten
waken over Irène, met wie zij samenwoonde. Hij hoorde wel dat hier en daar nog
een geil schepsel gedaan had als Irène, maar dit leek hem hoegenaamd niet belangrijk.
Dat Irène het had gedaan, dat zij dit had gekund, - kom, hij had maar beter uit zijn
oogen moeten zien, toen hij haar trouwde, drie jaar voor den oorlog de wereld
besprong. Zij had hem toen bekend dat zij de vriendin van een ingenieur was geweest,
maar een verliefd man is zoo stom, dat, als hij zulke dingen hoort, hij er niet de minste
acht op slaat. Daarbij, zij hulde haar woorden in een mantel van dubbelzinnigheid.
Begreep hij het dat een vrouw medelijden kan hebben met een man, wiens vrouw
ziek is? Och ja, ik begrijp dit, antwoordt zulk een verliefde ezel, maar hij begrijpt er
immers niets van. Wij denken nu niet meer aan Irène, en drinken liever nog een
glazeke, terwijl die arme schachten aan 't petatten jassen zijn, vievan de liberteit! Hij
kwam naar huis en mist een vrouw? Is dit erg? Neen, hier zijn er vier en ééne danst
geheel naakt voor hem. Het is geleden van Parijs dat hij nog zulk spektakel heeft
bijgewoond. En hij heeft alle vier voor hem alleen. De deur is op slot, buiten is er
veel rumoer, hier is een man losbandig samen met vier vrouwen en als hij het hun
zegt, dat zijn eigen vrouw er vandoor is, hebben die nog meer plezier en lachen hem
radikaal uit. Zijn nijdige vroolijkheid
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weet van geen ophouden, hij wil ze alle vier zóó zien. Dat Julien er nu ook niet bij
is! In den killen ochtend voelt hij zich moe en ook beschaamd. Hij laat zich met een
koets naar huis voeren en de vier deernen rijden brallend mede tot aan zijn deur.
Maar dan slaat hij hen op den bek opdat zij zouden zwijgen, moeder slaapt. Hij wacht
om aan te bellen tot het rijtuig uit de straat is gebold en ook nu opent moeder het
huis voor haar jongen. Als zij hem zóó dronken ziet en zijn oogen als
bloeddoorloopen, springen bij haar de tranen los. Maar hij wil niet naar de echtelijke
alkoof, nooit meer slaapt hij daar nog in, hij zal wel een beetje dommelen in den
leunstoel van vader zaliger. Toen moeder hem de koffie bracht en zij het kaal en grijs
geworden hoofd streelde, greep hij plots het oude mensch en trok haar op den schoot.
Er welde een snik, maar ook een vloek en meteen had hij een neiging tot braken, zoo
walgde hij van die sinistere komedie. Hij liep den hof in. Ginder had hij aan dit tuintje
met groote verteedering gedacht. Als moeder zou gestorven zijn had hij het eerst nu
geweten. Maar als hij terugkeerde vond hij, altijd zeker, Irène en dit hofje, waarop
zij zoo woedend kon zijn omdat hij er gaarne in werkte en 's avonds, op de bank, in
zomertijd, zijn pijpje rookte of al eens een fijne sigaar.
In den namiddag kwamen Julien en zijn vrouw. Dat Julien het wist zag Simon
dadelijk. Het hinderde hem onverdragelijk en plots werd hij bezeten van een groote
woede op Julien's vrouw, die het haar man natuurlijk had verteld en nu eens
persoonlijk kijken kwam hoe meneer de verlaten echtgenoot het maakte. Zij had
misschien ook, heel zeker had zij eveneens als Irène gedaan en kwam nu, als
deugdzame echtgenoote, eens naar het verdriet van den evenaaste zien. Simon trad
tot vlak bij haar en hoonde: ik zit alleen, zoo zijn de wijven, zij laten hun vent
verrekken en hoeren er maar op los. Julien werd heel bleek, begreep en ging heen.
Hij wilde liever niet twisten met zijn kameraad. Moeder schreide en het kwam
daardoor dat Simon woest opsprong en met de vuist op tafel sloeg: dat het nu maar
uit moest wezen met dit huilen. Hij wilde een vroolijker thuiskomst. Maar toen de
deur achter Julien en zijn vrouw met een slag dichtviel had Simon spijt. Hij hield
van Julien, aan het front was die heel goed voor hem geweest. Komaan, dat ze nu
allemaal maar opdonderen. Als ge de gezelligheid thuis niet vindt zoekt gij haar op
een ander. Gezelligheid door vrouwen bevolkt, natuurlijk.
Simon heeft het gevoel of hij bergen moet verzetten, bergen lijken en gekwetsten
onder een gele lucht. Het is moeilijk dit alleen te doen als geen vrouw u helpt. Het
is dáárom dat Simon op een paar stoelen slaapt. En liefst van al wil hij verhuizen, wil hij naar een andere woning, waarin geen Irène is geweest. Maar moeder zegt dit
maar te laten, zij zal het niet te lang meer trekken, laat mij nu maar sterven in het
huis waar ook vader gegaan is. Misschien zou ze er wel iets voor voelen om terug
naar het land van vader
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en haar te keeren, ginder aan de zee, bij de boeren; zij hebben daar gewoond tot na
hun trouwen en Simonneke is er geboren. Ofschoon een oude boom niet meer te
verplanten is, zou zij toch gaan als Simon naar ginder wilde, mocht hij het hier beu
zijn; natuurlijk met plezier ging ze mede. Neen, zegt Simon kortaf, ik neem er nog
eerst het mijne van, wij zullen later wel zien. Ja, later, zucht moeder, die er aan denkt,
dat dit later áchter haar dood zal vallen. En Simon ontkomt ook zijn kameraad niet.
Hij onmoet weer Julien en zij geven elkaar de hand. Beste maat, heeft Julien gezegd,
vindt gij niet dat gij mijn vrouw en mij vreeselijk beleedigd hebt? Mijn vrouw is....,
ik wil maar zeggen, er is niets op haar te zeggen. Ik ben gaan nahooren bij de familie
en bij de geburen.... Maar och, een mensch in zulk een toestand, als gij, ik begrijp
het wel.... Zij hebben er een glas op gedronken en trakteeren nu elkaar als zij elkaar
ontmoeten. Er zijn weergekeerden, die hoog opgeven van hun krijgsdaden; ge zoudt
er kwâlijk van worden, laatst was zoo een bezig in een café toen zij er binnen kwamen;
zij lieten hun glas onaangeroerd en gingen elders. Ge moet niet over ginder spreken,
wat voorbij is werd geleden en wat zouden zij er van begrijpen, die misschien wel
honger hebben gehad maar al dien tijd toch in een proper bed sliepen, die zich altijd
konden wasschen en een vrouw bij zich hadden en kinderen; wat zullen zij het
begrijpen, die nooit een kameraad om hulp en erbarmen hoorden kermen, vruchteloos
kermen, die nooit in modder of in bloed hebben gelegen, als het niet op lijken was?
Voor de anderen waren al die dagen en nachten toch nog altijd dagen en nachten en
geen overgangen naar den dood. Men zegt dat, met het leven, ook de dood groeit,
maar aan het front stijgt de dood reusachtig boven het leven uit, gij kunt er u nergens
voor bergen. Waarom er over spreken? Is het al niet erg genoeg dat de nachten
vizioenen van verschrikking oproepen bij een naar slaap hijgend, gewezen soldaat,
een mensch, aan de stilte, de rust en de kalmte van den nacht totaal ontwend? Ge
denkt bij u eigen: mij zullen ze nooit meer hebben, maar daarom komt de slaap nog
niet en wat kunt gij dan al anders doen dan in een stad naar het plezier loopen, dat
nu omzeggens maar voor het rapen is? Overal is er muziek, overal zijn er optochten,
ontvangsten; er wordt véél meer gesproken dan er ooit gevochten is, al is het waar
dat zij, die nu den oorlog winnen met het geweld van hun mond, nooit veel van de
loopgraven hebben gezien. Laat ons maar aannemen dat er achter de vuurlijnen ook
mannen noodig zijn, generaals en zoo, die natuurlijk weten waar ge heen moet, als
ge den dans levend ontspringt en hoe ge opnieuw moet beginnen. De straten laaien
in een gloed van wentelende en broeiende kleuren. Niemand denkt aan werken. Stad
in feest! Golven van lawaai, gedaver van fanfares! Simon loopt met Julien achter
een fanfare, de eer is immers voor ons en in het gedrang tracht hij zoo dicht als hij
kan vrouwen en meisjes te benaderen. Een jong meisje loopt hij tegen de borst en
zijn adem snijdt hem hierbij door het lichaam,
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ook van schaamte. Maar zij lacht hem toe en neen, dit kan hij nu niet. Hij wil vrouwen
als bloemen langs den weg plukken, getrouwde en andere, maar niet zulk een jong
meisje. Hij danst, - zal hij niet vallen? Kunnen zijn onvaste beenen hem dragen?
Guirlandes van jeugd slingeren zich rond hem, zijn blik draagt star, de greep knelt.
En ineens verlaat hij Julien en allen. De terugslag van te felle vreugde, van zulke
soort vreugde is verdriet, is pijn. De soldaat Simon Dheere kan zulke groote vreugde
niet meer dragen. Hij zal zich, liefst van al, heel eenzaam een stukske in zijn kraag
drinken, een overwinnaar komt dit wel toe. Waarom moet hij als hij zóó dronken is
en ineens triestig aan Irène denken? Zij had medelijden met een ingenieur, denkt hij,
en misschien met mij. En ik kan haar nog altijd niet vergeten, zelfs niet aan de borst
van een andere, die zonder de minste teederheid de armen rond mij slaat, eenzaam
lost en de sigaret verder rookt.
Omdat hij toch 's nachts niet altijd alleen kan slapen op een paar ellendige stoelen
of in een ouderwetschen leunstoel en ook omdat hij weet dat hij eens reden zal hebben
haar de ribben te breken, er is immers geen sprake van dat zij hem trouw kan blijven,
legt hij het aan met een soort cabaretzangereske. Zij heeft in haar stem een weemoed,
die hem roert en treft. In den beginne gaat het nogal. Hij vindt elken nacht zijn plaats
in haar bed en dan komen haar armen rond hem, maar hij kan zijn oude moeder niet
elken nacht alleen laten en hij weet dat, als hij eens 's nachts onverwachts naar zijn
zangereske zal komen, na haar gezegd te hebben, dat hij dien nacht bij moeder zou
blijven, hij reden zal hebben haar eventueel het smoelwerk los te timmeren. Zij is
immers een soort Irène! Zij ging met hem mede omdat hij een uniform draagt en het
aureool van triomfeerende soldaten ook op haar afstraalt. Maar zij krijgt spoedig
genoeg van een man, die bijna altijd dronken bij haar komt, haar nooit eens iets over
den oorlog vertelt en van wien zij nog het eerste cadeautje moet krijgen. De
cabaret-uitbater herneemt gewillig zijn oude rechten op haar. Simon verrast ze, maar
dat ze zóó schrikken doet hem zulk genoegen dat hij vergeet haar die ribben te breken.
Hij lacht, of grinnikt en slaat de deur met een slag dicht zoodat het heele huis davert.
Hij rijdt eens naar de familie van vader en moeder. Tijdens de terugreis maakt hij in
den trein kennis met een jonge vrouw; dat haar oogen zóó donker en treurig staren
en zij zelf zulk nietig schepseltje is, zoo tenger als een jong meisje, bekoort hem wel.
En hij krijgt medelijden met haar. De rit is lang, zij praten veel en dien avond gaat
zij met hem mede. Als zij alleen zijn, schreit zij en wil weer weg; haar man is wel
een bruut en hard voor haar, maar dat zij ooit met een anderen man alleen zou zijn,
heeft zij zich in haar huwelijksellende nooit kunnen verbeelden. Maar gij ook hebt
veel geleden, ik lijd, het lijden brengt ons tot elkaar, laten we gelukkig zijn, zegt ze.
Natuurlijk zijn ze het niet, maar zij zweert dat zij eindelijk de hooge liefde gevonden
heeft. Zij schrijft hem brief op
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brief, hij leest ze en verscheurt ze direkt. Zij smeekt hem op den duur zich toch over
haar te ontfermen, zij wordt ziek, zij eet niet meer, zij vindt de rust niet meer, nooit
heeft zij haar man bedrogen, zij is niet als andere vrouwen, die slechts met mannen
meegaan uit zeker plezier, dit plezier telt bij haar niet, het is alleen het lijden en de
liefde en als hij niet antwoordt, gaat zij aan dit lijden en liefde kapot. Dan is zij naar
een huis gegaan waar men de kleederen bewaart van een in China met messteken
afgeslacht missionnaris. Twee uren had zij voor deze kleederen op de knieën gezeten
en gebeden om rust.... Dien nacht heeft zij gedroomd dat hij zou komen, - maar
lieveling, waarom komt gij niet? Ik denk aan u, waar gij ook dwaalt, aan u alleen,
zooals men in het liedeke zingt. Dit van dien missionnaris treft hem, het is kinderachtig
wat zij doet maar het is toch iets zeer bizonders. Hij schrijft haar daarom dat hij haar
onwaardig is, dat hij andere vrouwen heeft gehad in zijn leven en dat het maar moet
uit wezen, hij gaat overigens verhuizen, naar een heelen anderen kant van het land
wonen en dan kunnen zij elkaar toch nooit meer zien. Maar hij zal aan haar denken,
nu zij van hem weg is denkt hij al meer aan haar dan vroeger. Terwijl hij haar dit
schrijft ziet hij haar nog eens duidelijk voor oogen. Zij is toch te schraal en te mager
om het lang met haar vol te houden en dit dwepen maakt hem zenuwachtig. Het is
met een gevoel van verlichting dat hij zijn brief wegbrengt. Toch antwoordt zij nog:
dat zij niet boos op hem is, hem vergeeft en aan hem denken zal, omdat hij haar dan
toch eenmaal, zij het kort, gelukkig heeft gemaakt.
Als het winter wordt moet hij zich soms buigen in groote benauwenissen en pijnlijk
hoesten. Moeder schudt meewarig het hoofd en zegt: ‘'t Is het gas, Simon’. En Simon
wordt daar razend om, hij weet het immers wel. Het vreeselijkste is dat hij zich nu
veel minder voelt leven; er trekt geen frissche, zoute adem door het lijf, het lijkt hem
of het bloed trager vloeit en naar het hoofd stuwt, zoodat hij onder den drang de
oogen moet sluiten. Het is of hij al zijn ingewanden zal uitbraken. De koude,
wind-doorjachte dagen maken hem veel ouder, veel strammer, veel zuurder en harder.
De heele rommel hangt hem nu definitief de keel uit, vrouwen en de rest. Julien werkt
weer, die heeft immers vrouw en familie. Maar voor wien zal Simon werken? Voor
moeder, - er is nog geld, als dit uitgegeven is zal hij wel zien. Toch vraagt hij zich
af: wat nu? Maar hij wil nog niet terug naar de fabiek, zij zullen daar lachen om
iemand, die zijn vrouw niet kon bijhouden. Dus terug naar het land van vader en
moeder, daar aan de zee, - door vader in den tijd al te roekeloos verlaten? Die was
laat getrouwd, won Simon bij een rustige, bejaarde vrouw en wilde opeens het geluk
zoeken in een groote stad, waar hij een winkeltje begon. Maar al te spoedig viel hij
als een rijpe bloem in den schoot van den dood; wat hij in de stad kwam zoeken had
hij niet bereikt.... Moeder - een oude dienstmeid - kon met het winkeltje niet overweg
en zoo moest later de zoon, omwille van moeder, naar de fabriek.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

38
In zijn jeugd is deze zoon bang voor de stad, zij drukt hem als een blok vol onheil,
een massief blok van steenen gevaarten, waarvoor men geen blijf weet. Maar aan
een dreiging, die altijd maar een dreiging is, went men absoluut.
Toch, welk een opbloeien van het gemoed als de knaap Simon, als de jongeling
Simon op het land van vader het verlof doorbrengt; welk een rust, welk een vrede,
als de reuken der aarde, de verten der akkers, de klanken van het land in hem komen
met zulk zacht geweld, met zulke zoete drift dat hij er aangenaam ziek van wordt.
Zoo gaat de tijd. Vaders worden op den duur door de zonen vergeten. Simon is nu
een man, die op Zondag thuis blijft en aan een en ander knutselt omdat hij bang is
voor de Zondagsche stad. Hij zegt: ik kan het plezier gerust missen, ik zal maar bij
u blijven, moeder. Naar buiten lijkt hij heel zeker van zijn stuk; op de fabriek wordt
hij zelfs ploegbaas, beveelt en schikt. De makkers denken; die boer is de sterkste van
ons.... Komt dan Irène, blond als het land van vader in de zon, komt dan de eerste
vrouw in zijn bestaan, de vrouw, die reeds minnares is geweest en het heel haar leven
blijven zal en dus geenszins op hem zal kunnen wachten. Het moet toch een
onbegrijpelijke verdwazing geweest zijn, die hem naar Irène heeft gevoerd. Maar
hoe gaat het? Hij kent Irène als kind, haar moeder en zijn moeder zijn twee
vriendinnen. Na jaren afwezigheid komt Irène met haar moeder op bezoek, Simon
spreekt met haar en zoo verliest zich zijn eenvoudig arbeidershart in de pracht van
haar blondheid. Zoo is het gekomen dat hij niet hoorde, toen zij sprak over een
ingenieur en over medelijden.... Nu zij hem verlaten heeft en zijn hart soms schreit
naar een vrouw, begint hij iets te begrijpen van dit medelijden met een man, wiens
vrouw ziek is.
Op hun bruiloftsnacht woedde geen roes. Na enkele momenten van nadering - en
welke nadering is het waar de ziel bij afwezig blijft? - trad een pijnlijke verbazende
verwijdering in. Daar leed Simon onder. Hij voelde zich teleurgesteld en, af en toe,
ietwat bitter. Hij ging spoedig hopen op de gewoonte, maar éér de gewoonte de wet
van hun leven kon worden moest hij uitrukken.
Vaak zit Simon aan vroeger te denken, alleen in een warme kamer met een oude
vrouw, die niet te luid durft ademen om haar zieken zoon niet te storen in zijn
gepeinzen. Simon zou wel Julien willen vragen om wat te komen kaarten, maar hoe
moet het dan met zijn vrouw?
Als Simon onverwachts moeder aankijkt, ziet hij haar schreien en nu weet hij
waarom zij elken dag naar de kerk gaat. Zij bidt voor hem, zij heeft verdriet in hem,
zij lijdt in hem en zij zal ook wel eens aan Irène denken, die vrouw blond als koren
in den wind, maar een wijf dat ten gronde zal gaan aan de vlam in haar en aan het
medelijden met iedereen, behalve met den eigen man.
Nondedomme, waarom heeft hij toch geen vrouw getroffen, wat minder
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schoon, wat minder blond, maar die zijn bezit ware gebleven; een rustige vrouw, een
kameraad voor den man, vader van haar kinderen. Vrouwen van het slag van Irène
hebben echter niets van de moeder in zich, een vrouw moet naast haar man ook als
zijn moeder kunnen leven. Dat deden bijna al de vrouwen van de makkers op de
fabriek. Geeft een moeder ooit haar kind op, - zelfs in den dood? Toen er op het front
geruchten gingen over vrouwen, die zich slecht gedroegen, werd hij altijd nijdig van
kwaadheid en huiverend gebood hij de anderen den bek te houden. Hij was uitgetogen,
toen, als voor een gewonen tocht. Wie begreep trouwens iets van al het geroep en
gehuil? De stad werd als een wind doorwaaiden beiaard, vol verwarde en onduidelijke
geruchten. Ge zoudt denken: brandende vreugde! Toen iets doordrong in Simon,
waren dat invallende stilten vol dramatisch zwijgen.... Maar altijd weer
oorlogsklaroenen, oorlogsfanfares, galmende klokken doen tenslotte iedereen in
geestdrift ontbranden voor het dierbare plekje grond, waarvan men nooit een morzel
grond ontwringen zal. Drie jaar is Simon getrouwd, geen band bindt hem
onherroepelijk aan Irène, hij moet nu gaan.
Bij het definitief afscheid nemen werpt zij zich wild in zijn armen, zóó driftig dat
haar lokken, ontbonden, losvallen. Een stroom van goud valt over hem. Maar,
beschaamd, raapt hij de spelden op, streelt nog even de als een schelp zóó spannende
linkerborst, omvat Irène's heup en stapt dan snel op. Hij is bij de eerste losse
schermutselingen te Luik, weet niet wáár kruipen van angst en verdwazing. De kogels
suizen hem over het hoofd en hij staart angstig de lucht in om ze te zien, om beter
dekking te zoeken. Maar als hij beseffen gaat dat er nergens een schuilplaats bestaat,
veilig genoeg om niet gezien te worden door den dood, haalt hij kalmer den haan
van zijn geweer over en - laten dampen en nevel hem omhullen - hij doodt.... In het
tumult van worstelen en strijden overvalt hem nog meer dan eens een ontzettende
angst. Onzinnig rent hij weg voor de aanrollende, brandende golf, die de vijand is
en die eigenlijk niemand precies ziet. Te Halen wordt hij bijna verplet door een ziek,
wild en woest-galoppeerend, blank paard. Hij geeft het dier het schot van genade.
De rijzende zon wekt steeds een huiver: weer wordt een dag van bloed en pijnen
geboren. Maar ook de nacht ontfermt zich niet over het lijden van den soldaat. Op
den terugweg kijkt hij om: Mechelen brandt. Zwart en hulpeloos rijst de vuist van
den toren boven de vlammende tongen van vernieling. In zijn stad kan hij nog even
Irène en moeder omhelzen en wijkt dan uit naar de kleine rivier, ginder ver, in het
land van vader. Vechtend door modder en badend door klonterig als geroest water
houdt hij zich staan, ondanks álles: houdt zich stáán! Als het bevel komt zich in te
graven groeit de twijfel; bij de tragische gloed van de avonduren en in een
oogenblikske van rust, van verademing, weet hij; het zal nog niet voor morgen zijn.
Hij wapent zich met geduld en vertrouwen, hij rust zich vooral toe met het scherpste
wapen dat bestaat: on-
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verschilligheid voor álles en iedereen. Als hij verlof krijgt reist hij naar Parijs. Hij
voelt iets van het volkomen geluk als hij - zoo maar! zoo vrijelijk! - opgenomen
wordt in de drukte van slenteraars, bier kan drinken, cigaretten rooken, in bedden
slapen en zelfs een tandenborstel krijgt! En dat er dan ook vrouwen zijn, die arme
soldaten genegen zijn, soldaten, die er zich over verwonderen dat zij nog leven en
dat er nog iets zoo zachts, zoo weeks bestaan kan als een vrouweborst.... Met makkers
geniet hij gulzig de enkele stonden van veiligheid. Soldaten mogen in hun baldadige
roes een kroegje stukslaan, een chanteuse onderbreken en niet eerder tot bedaren
komen tot die haar rokken optilt.... Maar, onder hun wildste orgies, brandt altijd maar
de nijd om den tijd, die vervliedt, siddert de angst om wat komen gaat, wat komen
zal.... Altijd maar dit martelend vragen: zal dit niet het laatste zijn? Is deze kus, is
deze pint niet het laatste dat ik medekrijg uit de andere wereld? Dan stijgt het verzet:
niet meer terug, dat zij het zelf verder opknappen, de heeren uit het generaal
hoofdkwartier van achter de linie, de heeren, die niet eens uw taal spreken.... Maar
dadelijk daarop weer de angst om den kogel, om den paal, om den genadeloozen,
schaamteloozen dood.... Ginder, wie weet.... Eens - een laatsten avond - kijkt hij naar
de avondkleuren. Het doet hem plots met grooten weemoed aan thuis denken. Het
is vrede - denkt hij - en alvorens slapen te gaan, maakt hij een wandelingetje in den
tuin. Het duister van den nacht zal er spoedig dicht over liggen, nu vlaagt er nog wat
wind, maar als hij opkijkt ontwaart hij den koelen schijn van een harde ster. Het grint
knarst onder zijn voet, het seringenboompje wil niet mee.... Maar hij heeft schoone
bloemen, die zoo stil staan in het diepe licht van de dalende zon of in den teeren
schijn van roze avondwolken. Hij blijft zoo maar zitten, tot Irène hem roept. Die
heeft hoegenaamd geen gevoel voor bloemen, avondlicht en zoo. Die hoort hem
liever prutsen aan zijn werkbank. Die zegt: ziehier een man, die meer houdt van zijn
hof dan van zijn vrouw. Angst en pijn vergeet hij dien avond - maar zij komen terug
als opnieuw moord en doodslag over hem en allen neer storten, als hij terecht komt,
altijd opnieuw, in die hel, waar de menschen door een flauwen flepsen reuk van bloed
tot razernij worden gebracht. Het gas verrast hem, heel op 't eind, maar toch, o toch,
haalt hij het einde, zoodat hij zich onbekommerd oprichten mag, over de loopgraaf
kan klimmen en zoo schrijden zij, de behoudenen, de bloedrivier over, zooals die
zich kronkelt door omwoeld en in puin geschoten land....
En nu zit hij hier, er is een moeder, die om hem weent.... Den volgenden dag staat
hij plots voor het kleine vrouwtje uit den trein. Ik ben eens overgekomen, liegt hij,
maar zij staart hem sprakeloos aan en haar oogen vullen zich met tranen. Zij weet
immers dat hij niet weg is geweest. Gij gelooft mij niet? Jawel, antwoordt zij. Jawel,
maar die jawel komt heel traag. En plots voelt hij dat hij gaan moet, dat hij het hier
niet meer uithouden kán.
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Salut, roept hij haar toe, ik zal van ginder schrijven. Och, laat maar. Ik lijd teveel....
Zij lijdt te veel, grinnikt Simon, zoo'n klein, schraal ding spreekt ook van lijden. Dat
zij bij haar man blijft!
En tóch gaat hij met moeder naar het land van vader. Ik zal er sterven, zegt moeder.
Ik zal er leven, gaat hij daar, in gedachten, tegen in.
Tegen den donkeren duinwand kocht hij een huisje, dat hij geheel kalkte, zelfs de
pannen zette hij in het wit. Een huisje dat glinstert als sneeuw is het geworden, een
huisje van binnen geheel orde en reinheid. De blaaikens schilderde Simon liefelijk
groen; vóór de helderheid van zijn woonst laat hij nu een bosje geraniums bloeien
en tegen het hek klimt het gele en roode vuur van Spaansche kers. In deze klaarheid
troont als de trouw zelf, moeder, die hem ried te hovenieren met de broeders, neven
en nichten van de familie.
Achter het duin bruist en kolkt de zee. Laat ze stormen en de baren opstuwen tot
bergen van fonkelend schuim, Simon en zijn moeder zitten veilig hier. In den
zomeravond stapt Simon al eens het duin over en gaat kijken hoe de zon sterft. Hij
houdt zonder dat hij het weet ook wel van een porseleinen hemel over een teergroen
watervlak zonder einde. Dan is de zee zoet, dan is de zee allerliefst, dan zou Simon
wel in zee willen zijn en zich laten drijven, zoover als het maar kan. Hij gaat natuurlijk
niet in zee, maar toch kan hij er lang naar staren en zich geheel vergeten bij dit staren.
Als hij zóó zelf-verzonken naar de zee kijkt, wellen wel eens kurieuze dingen op.
Hij zou bv. willen weten wat er aan den overkant van het water is, achter het water.
Engeland, natuurlijk en Amerika. Maar wát is Engeland en wát is Amerika? Op den
middag - als ieder schuil gaat in de koelte van het huis - laat Simon zich wel eens
graag roosteren in het zand van het duin. Simon houdt van de warmte. Zij geeft hem
een physieke deugd. Moeder kan het echter moeilijk verdragen te weten dat haar
zoon daar zoo alleenig zit of ligt en niets doet, in het geheel niets! Als hij zoo-maar
zich in het zand gestrekt heeft, kent Simon vage gemoedsaandoeningen, botten er
gevoelens, die hem aangenaam zijn. Soms ziet hij ook blanke lansen schitteren
tusschen zee en lucht. Daar is hij dan toch een beetje benauwd voor, de soldaat Simon.
Zulke sidderende, vlammende lansen....
....Want, niet zóó ver af, strekt zich in rust, die niet gemakkelijk te aanvaarden is,
ná drie jaar vrede, de vlakte, waarop hij vier jaar gestreden heeft. Traag kronkelt er
een watertje en het verwondert Simon af en toe dat dit watertje zoo spoedig de kleuren
van de zee opving en niet het rood behield van het bloed, dat hier vloeide. Nu is het
zeker waar dat, in den zomer, door de papavers, die duizendvoudig te bloeien staan,
tieren en bloeden langs de korenvelden en in zijn eigen stukje weide, Simon
gedwongen wordt aan den oorlog te denken. Bovendien, als hij het duin naar het
zuiden instapt belandt hij op een soldatenkerkhof. Uit een veld van grijze zerkjes
rijzen er, als hooge, ruwe galgen, drie houten kruisen: een voor liefde, een voor hoop,
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een voor geloof. Duitschers werden hier ten grave gebracht, soldaten als wij, meent
Simon.
Kom, in de streek wordt alom gebouwd, het leven groeit elken dag naar meer
volheid en klaarte. De paarden trekken den ploeg, de mensch arbeidt nu en maakt
de bruine, schoone aarde opnieuw vruchtbaar; de mensch haalt vier jaar in van dorheid
en vernietiging. Wat hindert het dat hij soms op stukken verwrongen ijzer stoot?
Simon werkt met de familie van zijn vader, Simon begint van den grond te houden.
Hij spit in den avond, die langzaam zwelt naar volkomenheid. Moeder staart haar
zoon ná. Zij hooren zoo goed als niet meer het kolken van de zee; de zee lijkt hun
even ver als de stad achter het lazuur van den horizon. Simon zal maar binnen gaan.
Zijn spade glanst van de malschheid van de aarde, zijn spade zingt als hij ze
schoonmaakt. Simon kijkt nog even naar de geit, sluit en gaat, na het avondmaal,
zwijgend te rust....
Maar in den tuin bloeit de vroege ochtend opnieuw over hem open. En weerom
kijkt moeder hem ná. Simon zaait en plant. Simon denkt: de menschen zouden nooit
anders moeten doen dan tuinieren; maar niet altijd denkt hij dat en, vooral, hij is daar
niet altijd zeker van. Simon werkt, dat is alles. Zoo wil hij Irène verloochenen. Soms
verneemt hij het blijde geschal van kinderen. Wij hadden ook kinderen moeten
hebben, peinst Simon dan, wellicht ware zij toch gebleven, misschien....’
De voorjaarsstormen breken nu los. Er is geen licht, er is ook geen donkerte; er
zweeft alleen schaduw. De boomen buigen en kreunen onder den zwiependen wind,
de lucht zit vol sidderend gehuil en gejammer. In dit geweld staat Simon in zijn tuin.
Het is of hij strijdt. Hij kijkt naar de grijs-grauwe wolken waarmede de maan
wanhopig vecht, maar dan valt zijn blik op zijn perenboompje en nu heeft hij voor
niets anders nog oog. Het lijkt of de storm dit boompje wil breken. De kruin wordt
aldoor terneergedrukt; het boompje siddert onder de fluitende zweepslagen van den
wind, die van de zee komt en over de duinen aanvalt. Het boompje geeft kamp.
Telkens recht het zich. Bij dage is dit boompje een kelk naar het licht gebeurd. Simon
luistert nu in spanning naar het koken der zee. Het maakt Simon angstig dit huilen
en razen in de duisternis, die vluchten wil maar duisternis blijft. Het is hem of hij
kreten en gillen van menschen hoort. Er valt een poosje stilte in. En deze stilte maakt
ineens Simon rustig. Maar als zij aanhoudt beteekent zij niet langer verademing, zij scherpt de onrust heviger aan. Zacht klagend sluipt de wind vanuit de donkere
verte, bespringt, bebeukt het boompje, dat neerzijgt als met doorbeten stam. Simon
kan niet weg, al doet het hart hem pijn. Hij blijft luisteren naar het roepen van den
storm, huivert voor de gele, vlottende lichtvlakken en het zwart van de lucht. Maar
als hij aan moeder denkt, gaat hij binnen, - ook doordat de cirkelende lichtbundel
van den verren vuurtoren hem als in de oogen springt.
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Simon zou wel wat willen lezen, maar de stilte van het huis, en vooral het ademhalen
van een oude, bange vrouw bevallen hem niet. Simon begint een gesprek maar laat
het dadelijk vallen. Het oude mensch zou veel liever willen slapen, maar gaat dit,
als hemel en zee zóó tegen elkaar opstormen, of doen zij het samen? En het zou goed
zijn als er nu iemand sprak, wie het dan ook weze en wat hij ook vertellen moge!
Simon ziet zich over grauwe vlakten schrijden, onder kalvarieluchten, hij is een
eenzaam soldaat in gevulde loopgrachten. Roerloos staat hij en kijkt, - zooals hij
daar straks keek. Een kleine beweging kan hem het leven kosten, hij durft nauwelijks
adem halen en tuurt met kleine, zeere oogen over de vlakte, hij staart naar een donkere
stip, die langzaam, maar onafwendbaar, vooruitschuift in den.... dood! 't Is een
vijandelijk soldenier, die nabij sluipt. Hij glijdt recht in de lijn van Simon's geweer.
Simon heeft het gevoel of hem ratten aan de beenen knagen. Als rustelooze zagen
dringen hun tanden in zijn vleesch. Hij mag niet stampen, niet roepen, niet huilen al
lijkt het hem dat zijn schoenen druipen van het bloed. Een langzaam verrottende
prooi is hij, - en die daar, die zacht naderkomt. ‘Gij of ik? Gij!’ denkt Simon. Een
kleine beweging van den vinger, een doffe tik - een leven is voorbijgegaan. En de
nacht behoudt zijn fluweel met den ongedurigen schitter van vele sterren.... Dit nu
herlevende, bijt Simon zich de nagels stuk van zenuwachtigheid. Misschien kwam
die soldaat zich gevangen geven, zoovelen hadden er eenvoudig genoeg van! En
Simon heeft niet begrepen, wat heeft hij ooit begrepen?
Hij zwijmelde, als ander, door een regen van vuur en schroot, hij bereikte door de
brandende gangen van den dood het nieuwe leven en dat is álles. Alles! In dit nieuwe
leven is hem geen Irène tegemoet getreden, - maar dat doet hem te minder vergeten
dat hij er zoovelen heeft zien tuimelen in den dood en dáár had hij kunnen bij zijn.
Laat hem nu niet week worden bij een stormpje. Hij, die hier tegenover zijn moeder
zit, heeft immers een blond jongenshoofd je, dat boven den tranchée-rand opdook
met geweerkolfslagen versplinterd? Hij heeft gesidderd bij den dood van makkers,
- zij grepen al vallend nog krampachtig naar het van hen vliedende leven. Hij was
er niet bij! Hij heeft kameraden levend zien begraven worden door aardinstortingen:
nog weet hij hoe hun handen klauwden, dan verkrampten en verslapten! Ook daar
was hij niet bij!....
Och, het is toch maar beter dat hij in den hof gaat: lucht doet altijd goed aan een
warm hoofd. Maar spoedig komt hij terug en wijl hij het blazen en hijgen van den
storm beluistert wekt hij zijn moeder - om over Irène te spreken, voor het eerst! Maar
wat is er nog over haar te zeggen, dat niet in stilte beleden werd?
Immers niets!
Trouwens, wat hebben moeder en zoon elkaar nog te zeggen?
Dagen leven zij naast elkaar en zij hebben het bindmiddel van het woord
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niet noodig om in een verbond van dezelfde gevoelens met elkaar om te gaan...
Tot Simon plots merkt hoezeer moeder verouderd is! Maar zij loopt al naar den
grond, naar het graf, denkt hij.... De last van het huishouden wordt haar te zwaar.
Zou zij geen hulp willen hebben? Neen zoolang zij leeft geen vreemden over den
vloer. Hoe oud is moeder? Als Simon aan haar ouderdom denkt, knippert hij toch
even met de oogen....
De stormen komen tot rust. De dagen glijden aan en gelijken elkaar: kralen van
een paternoster. De avonden worden luw en brengen vreemde smaken in den mond.
Als Simon kermis-geluiden over de velden hoort zweven, krijgt hij zin in een glaasje
bier. Maar hij gaat niet naar het dorp omdat hij moeder niet alleen durft laten. Zóó
brengt hij ook de zomeravonden in den tuin door: stil, rustig, vroom. Er knaagt toch
iets. Niet waar, hij kon niet eens een biertje drinken! Komt dit ook niet doordat hij
zich plots zoo eenzaam, zoo zwaar-eenzaam voelt? Er is geen vriend, wien hij aleens
een woordje in vertrouwen kan zeggen. Kom, wie geen vrienden heeft zal er ook
niet door verraden worden, troost hij zich. Maar waar is toch Julien? De stille avonden
treffen hem daarom niet minder met eenzaamheid. Moeder wordt zóó stram dat zij
zich bijna niet meer bewegen kan. Simon haalt er een dokter bij. Die zegt heel weinig,
vraagt naar moeders ouderdom. Simon weet wat dit beteekent. Hij doet voortaan de
boodschappen, verzorgt moeder. Maar zij wil absoluut het eten bereiden, dat kan zij
nog gelijk 't-is-eender wie. Het is heelemaal niets wat zij mankeert. De warmte, dat
is alles.... Simon antwoordt daar niet op. Maar op dien avond praat moeder over
vader, die zoo verre van hier begraven ligt. Hij zou hier moeten liggen en i k naast
hem.
De stilte wordt Simon ondragelijk op den duur. Niet dat hij praatzuchtig is, maar
er zijn toch oogenblikken dat hij ze niet meer hooren kán, dat hij er dreigt in te stikken.
Hij zou absoluut met moeder moeten spreken, - maar, lieve hemel, wát? Zou ze hem
trouwens nog hooren, nu zij zoo suft en aan vader denkt?
Zoo bijt Simon op zijn pijp en blijft in den tuin rookwolkjes naar de wassende
maan blazen. Déze avond is onuitsprekelijk teer. De maan is een oranjeappel over
het land. Traag dwarrelt rook uit een schouw. Morgen wordt het een schoone dag,
een dag vol zon over een rustige, verre, teergroene zee en over een korenveld, en
over een blinkend duin, wit als een zeil op zee. Achter het duinpad gaat een vrouw
voorbij. Nu zou iemand iets heel goeds Simon moeten zeggen.
Broers, zusters, neven, nichten loopen in en uit. Maar zij behooren niet tot den
kring, door moeder schuttend om haar leven getrokken. Mannen, vrouwen, jongens,
meisjes.... Familie! Precies daarom veel minder nabij dan zij, die achter den tuin al
eens voorbijstappen en die door Simon aangesproken worden om een echo te hooren
op den klank van zijn diepe, volle
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maar weerbarstige stem. Simon spreekt over weer en wind maar het is de muziek
van de stem, die Simon behoeft, het is óók, om een uiting van hartelijkheid op te
vangen; het is om het rhythme van het leven te hooren in den klank van een mensch....
Het rhythme van het leven.
En van den dood.
Op een middag is moeder heengegaan. Simon werkte wat in den tuin. Toen hij in
de kamer kwam zat moeder roerloos in den grooten stoel aan het raam, in dezelfde
houding waarin zij steeds te zitten placht; zooals, tenminste, Simon ze altijd zag en
zooals hij nu altijd aan haar denken zal, want die stoel is een stuk van moeders wezen
zélf. Toen Simon dronk, viel schuins zijn blik op dien stoel, - en zoo merkte hij het.
Het uitgeteerde hoofd hing ter schamele borst, de blauw-doorpeesde handen lagen
gekruist in den schoot, de gebroken, de bruine, de groote oogen, in een laatste
verwondering opengesperd, keken star naar den tuin. Zoo had moeder den zoon zien
werken en zoo stierf ze. Simon bleef nogal rustig bij dit verscheiden. Hij weende
niet. Hij verwonderde zich slechts, alleen verwondering hing op zijn borst. Wel, zij
is dood zegde hij tot zichzelf, en Irène is er niet.... Hij keek lang en diep naar moeder.
Wat moet ik nu doen, het is nu zoo ver. Moeder, zegde hij zacht, moeder. Wat moet
het goed zijn, dood te wezen. Van alles af.... Hij nam haar hand, boog een knie, maar
stond beschaamd, spoedig op. Ik moet ze allen roepen, dacht hij en kon toch weer
niet van moeder weg. Op dit oogenblik trokken zijn gedachten ook naar vader, dit
lange, teêre manneke, dat zich in Simons jeugd bewoog. Nu is zij bij hem, dacht
Simon bij wien zich een gevoel baanbrak, dat hij niet meer kende: het familiegevoel.
Vader, moeder, Irène en hij. Neen, niet Irène. Vader, moeder, de zoon.... De zoon!
Het Leven! Het leven, dat van streek is bij dit kalm verscheiden, waar het toch vier
jaar, dag aan dag, met den verschrikkelijken dood omging.... Simon keek plots vaders
laatste gezicht aan, dit vreeselijk opgezwollen hoofd en die twee dunne strepen bloed
uit den mond. Moeder integendeel, lag daar als geheiligd in den dood. Simon's adem
ging heftig toen hij haar de oogen look, de oogen die nu uit het verraad worden. Wat
is zij schoon, dacht Simon. De dood had dit oude mensch iets onaardsch gegeven.
Straalde dit goede gelaat geen klaarte af? Simon nam nogmaals de smalle hand, - nu
had hij niemand meer. Ik moet toch de familie verwittigen, dacht hij weer. Maar aan
de deur draalde hij. Hij nam moeder op en droeg ze te bed. Toen hij dat magere
lichaam op de armen had, moest hij toch schreien. Hij omklemde het lichaampje,
vleide zijn hoofd tegen het hare en zoende den mond. Door haar ben ik op de wereld,
dacht hij, uit dit lichaam ben ik geboren en - hoe ook - het leven sprak nog altijd zoo
luide in hem dat hij haar daarvoor op dit oogenblik met groote dankbaarheid en
vereering aanhing.
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Hij ademde diep en krachtig, toen zij te bed lag en hij haar de handen vouwde. Moet
ik den ring niet nemen, overlegde hij? Moet ik hem niet dragen? Neen, vader gaf
hem haar, zij gaat er mede tot hem terug. Nu de familie. De familie? Dat is alleen
vader, moeder, de zoon en een beetje, altijd nog, Irène....
En toen riep hij toch allen. Hij stond in den tuin en met de hand als een trechter
aan den mond riep hij luide. Maar hij schaamde zich om den scherpen klank van zijn
stem en ging, traag en onwillig, naar allen....
Nu moeder niet meer aan het raam zat, kwam er zooiets als een holte in hem. Hij
ging zich elken dag al meer onvoldaan voelen, flauw en fleps, als iemand die krachtig
voedsel mist. De familie verzorgde het huis, een nichtje beredderde den boel....
Er waren oogenblikken dat Simon zich heel wat vrijer en onafhankelijker wist dan
ooit. Hij voelde het soms als een gemis, maar het gaf hem een sensatie van vrijheid:
als hij van uit het huisje den tuin instapte of vanuit den tuin naar den akker ging,
vloeiden hem geen blikken nà, stoote hij op geen hinder. In de herberg zat hij wel
eenzelvig en vreemd, maar er stond dan toch een biertje vóór hem en niemand was
hij daar rekenschap over verschuldigd. En Simon dronk meer dan één biertje. Hij
richtte zich zelden tot iemand en zelden richtte zich iemand tot hem. In zichzelf
gekeerd genoot hij een uurtje van stille zaligheid, een uurtje van vrijheid in weldoende
kroeglucht. Licht van stap, een deuntje fluitend, keerde Simon in den nacht naar huis.
Dat hij niet vaker ter herberg toog lag aan de omstandigheden daarna: bij zijn
thuiskomst overviel hem de klamme eenzaamheid. Hij beet zich de lip, kroop direkt
in bed. Maar het duister kreeg gestalten en daaruit maakte zich soms ééne gestalte
los: een geheel blonde vrouw, blond als het duinzand, blond als het koren dat Simon
won op zijn veld.... Op een Zondag reist hij naar zijn oude stad. Hij wil Julien nog
eens zien en ja, ook diens vrouw. Maar hij komt aan een gesloten huis, Julien is in
den winter gestorven, zeggen de gebeuren en niemand weet van wat. Misschien de
frontkwaal! Kil stapt Simon terug op den trein, hij zou willen in de stad blijven, hij
liet er een vriend.
Het ál groeit en bloeit in den gouden schijn van zomerzon zóó voorspoedig dat
Simon slechts snoeien en richten moet. En toch voelt Simon zich vermoeid als de
avonden zalvend groeien over de gele en groene landen. Op zulke zachte, nauw
ademende avonden laat Simon's gebuur weepsche fonoklanken vloeien over de hoven.
Daar luistert Simon met zeker welbehagen naar. De reuk van het vruchtbare land
roept in hem soms de zon overgoten stonden op, toen de boer Simon Dheere, als
soldaat met verlof, zich ook eens door de bosschen van Vincennes en Saint Cloud
liet voeren, zich lavend en warmend aan het vuur van in eeuwigheid bloeiende
natuur....
Maar nu zijn de dagen al meer ledig en hol; de tuin, de familie vragen niet
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naar Simon's zorgen. De familie heeft reeds lang Simon losgelaten, een ware boer
wordt hij toch nooit! Zoo trekt Simon vaak naar Oostende. Zingende vaart van tram
door glanzenden zonnedag. De stad: volheid van pleinen en straten, gónzend. Simon
houdt zich op in de binnenstad, aan de haven, bij de visschers. Hij heeft een afschuw
- maar dat is niets anders dan schroom - voor het strandvolk. Hij is bang voor deze
vroolijkheid, voor hun plezieren.
En Simon stapt, schreiend, den thuisweg op. Bleek en hoog hangt de maan over
den weg. Zij is het onbewogen gelaat over de baan, die sneeuwhelder vóór hem
uitlijnt. Het zware zomerland glijdt naar de eindeloosheid van den horizon óp in
purperen klaarte.
Halverwege overvalt Simon een ontzettende moedeloosheid. Het leven heeft niet
de minste beteekenis meer voor hem: hij zou zóó kunnen sterven. Hij zet zich langs
den graskant. Als hij eens in de weide sprong en een dutje deed? Aan het front, staande sliept gij daar! Drang naar behoud deed álles dragen. Nu hij een beetje
dronken is - omdat hij zich niet-te-dragen eenzaam voelt - zou hij kunnen sterven!
Simon blijft midden op den weg staan. Hij praat luidop. Hij praat over het nichtje
dat zijn huishouden doet en hij praat over, nu ja, over Irène!
Simon wauwelt over Irène. Dronkemanspraat, gebabbel van iemand, die overtuigen
wil, waar niemand naar een overtuiging vraagt; berouw van iemand, die meent
gezondigd te hebben en zich verontschuldigt; overpeinzingen van een slappeling.
Simon Dheere is een slappeling.... Och, hij is iemand met gas in de longen, die ziek
is van eenzaamheid.
Nu komen de dagen dat de tuin hem zonder beteekenis is, dat hij het akelig witte
huisje ontvlucht. Op een avond zit hij in een café aan de haven en luistert naar het
sentimenteele liedje van de fono: ‘Manon, wat hebt gij met uw hart gedaan’? Simon
wordt heel bleek, hij zou moeten braken. ‘Wat hebt gij met uw hart gedaan’.
Den volgenden dag gaat hij dralend en aarzelend weg van de familie, van dit bosje
broeders, zusters, neven, nichten....
In het station neemt een jonge vrouw afscheid van een grooten, struischen man.
Haar blikken kijken hem traag maar indringend en donker aan; het is haar mónd, die
zegt hoe lief zij hem heeft, ondanks álles.... Het is met haar gesloten, maar levenden
mond, waarmede zij - op dit moment van afscheid - dezen man de diepten van haar
ziel belijdt. In den trein gaat die man direkt sportbladen lezen. En niets van zijn
oogopslag verraadt dat het beeld van de afscheidnemende nog op zijn netvlies hangt.
Dit treft Simon. Maar als de trein door de landouwen in gulden zomerglans spoort,
voert hij een mensch mede, die alles van het leven verwacht, - een mensch, die
terugkeert. Simon Dheere.
En dit overweldigt Simon langzaam: in de stad zijn vele, vele vrouwen.
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Irène's en andere. Waarom zal er nu geen zijn, een enkele, die geen Irène is, maar
die van hem houden zal, heel eenvoudig: van hem houden, een vrouw die ‘Simon’
zal zeggen en met wie hij gelukkig zal zijn, zonder dat zij veel spreken? Een vrouw
- simpel maar een vriendin - maar als hij haar niet bezat, zou hij wenschen dood te
zijn.
Simon ziet in gedachten zulke vrouw. Zij is meer meisje dan vrouw. Haar oogen
hebben iets treurigs, hebben een verre klaarte in zich, een diepte waarin Simon het
lijden en de eenzaamheid herkent. Maar de levende, beweeglijke mond lacht hem
rustig toe en haar kleine handen leggen zich in de zijne. Zij zijn als vogeltjes, die
schutting zoeken. Simon is zeer ontroerd. Er is een drama in haar leven, waar hij niet
bij kan, maar er is ook zulke goedheid, zulk betrouwen, zulke heerlijke rust en zulke
sterkte in dit meisje, dat hij haar alleen maar toeknikken kan in opperste
verstandhouding.
Zulk een meisje heeft niets van Irène.... Zulk meisje - Simon durft bijna niet
ademhalen - zal, misschien niet het geluk, maar zeker het eenig mogelijk leven zijn....
De trein gilt. Ineens groetende en wuivende menschen. Ook Simon stijgt uit. Hij
belandt in een drom vacantiegangers. Rustig-glimlachend kijkt hij voor zich uit. Al
is het meisje niet onder hen hier, al haalt hem niemand af aan den trein, in déze stad
is zij die zijne vriendin worden zal.
Zoo eenzaam als hij is kan hij hier toch niet ondergaan. En iemand die een nieuw
leven begint, moet toch een nieuwe kans hebben? Ook zonder Julien.
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Verzen
door Roel Houwink
Voor Hajo

Niet ik....
Niet ík heb deze banden afgelegd,
maar Gij, Gij hebt mij opgericht;
niet ik heb muur en wal geslecht:
zij zijn voor Uwen druk gezwicht.
En dat ik thans in deze vrijheid leef
en open lig naar allen kant:
'k Ontvang het dag aan dag - tegeef,
voor niemendal - uit Uwe hand.
Niet ík - mijn hand is zwak, mijn woord is krom,
mijn hart onrein, mijn tranen brak maar Gij bouwt U een heiligdom
onder dit wrak en schamel dak.
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De speelman
Speel, hebt Gij geroepen
en mijn hand greep in de snaren
en Uw rhythme joeg door mijn duizelend bloed.
Speel, hebt Gij geroepen,
maar ik wilde bewaren mijn naam en mijn goed.
Toen hebt Gij met zwijgen geslagen
mijn wil en mijn bloed.
Nu wederom:
Speel, hebt Gij geroepen,
maar ach - na zoovele jaren
weten de vingers hun weg niet meer goed.
Speel, hebt Gij geroepen
en.... een oud man zit te staren
naar den vreemden dans van zijn bloed,
waarmee, verborgen in den schoot zijner moeder,
zijn kleinzoon het nieuwe leven begroet.
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Uit-vaart
Voorbij, voorbij, de wereld drijft voorbij;
er is geen oever in dit grijze dunne licht te zien,
geen ankerplaats, geen stille kreek
waar onze last bezinken kan
eer één het weet.
Te laat, te laat, wij drijven elken havenmond voorbij
naar open zee;
de branding beukt op onze kiel,
het zeil, het zeil gaat overstag,
de mast breekt af
en boot na boot slaat in de grauwe golven om.
Te laat, voorbij.
maar op het water staat een man
en is één woord slechts:
- Kom!
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De keizer en de dichter
door J. Kannegieter
RUMOERIG hingen de geluiden van karrevoerders, van ezels, doortrekkende soldaten
en kijvende vrouwen, van bedelaars en lepralijders in de straten van Sinanfu. Stof
van uitgedroogde, verre akkers poeierde over de stad, stank uit nauwe stegen trok
omhoog. Maar onaantastbaar, als de tempel van een schrikwekkenden god, lag het
paleis van den keizer in diepe stilte. Voor de hooge poort lagen de geluiden gebroken,
slechts de bladeren van bloeiende boomen bleven ruischen.
Zon scheen op de lapislazuliblauwe daken van het paleis. Draken staken den kop
omhoog, draken kropen langs de houten, kapiteellooze zuilen. Zon schitterde op de
wit-marmeren treden en op den vloer van het terras.
Geruischloos schoven de kleine voeten van Schi-Schy over het koele marmer. Zij
danste in het gouden licht, dat viel door de jasmijnranken, neerhangend van de
pergola. Haar karmijnrood kleed ritselde, parels tinkelden tegen elkaar onder de
sierlijke bewegingen van haar armen; haar knieën schemerden tusschen de
uiteenvallende plooien der glanzende zijde.
Zij glimlachte: daar lag in kleurige zijden kussens op het rustbed van jade, de Zoon
des Hemels, de Th'ien Tsz', Ming-Hoang-Ti.
Gesluierd lagen haar amandelvormige oogen onder de strak gepenseelde
wenkbrauwbogen. Zij zag niet naar den keizer, maar staarde in de verte als naar een
wonder: donkere schaduwen van kameelen trokken door het gele zand langs een
vlam-roode lucht. Wiegend in de heupen danste zij, omcirkelde het terras om weer
te keeren als vluchtend voor demonen. Dan gleed zij voort, verlokkend, bekorend,
in volle overgave en naderde het rustbed. In zoete vermoeidheid knielde zij neer,
met hijgende borst en rood-overstoven wangen.
‘Ai!’
Zij sprong op, haar oogen fonkelden.
‘Ha, ha, lief kind, schrik niet, ik ben het.’
‘Leelijke, oude dwaas!’
‘Zoo spreekt men niet tot een keizer, Schi-Schy. Pas op je woorden. Verlok me
niet je een zijden koord te zenden of je te laten geeselen. Hoe jammer zou dat zijn
van je jonge glanzende huid. Ze is te zacht om door bloed bevlekt te worden.’
‘Dronkaard!’
‘Wees niet toornig, lief kind, de schoonheid is nooit toornig. Wel foei! Dronkaard?
De wijn schenkt ons de begeestering, de wijn is de trooster, die ons uit de schaduwen
der droefheid beurt.’
‘Jij een keizer? Ha-ha-ha! Een armzalige dichter ben je.’
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Li-tai-po hief zich op een elleboog wat omhoog. Hij droeg het keizerlijk geel, een
zijden kleed, dat Ming-Hoang-Ti hem geschonken had.
‘Dans voor me, lieve Schi-Schy. Wat zijn woorden, wat zijn zelfs gedichten? Dans
voor me. Je lichaam is schooner dan de lotus, die praalt op de paleisvijvers. Ben ik
niet meer dan een keizer?’
Schi-Schy wiegde zacht heen en weer als een droom-warme verlokking. Li-tai-po
knipperde met zijn ontstoken oogleden. Deze goddelijke vrucht was buiten bereik
van zijn onmachtige handen. Als alles, als alles, wat aan hem was voorbijgegaan. In
elke lente verlangde zijn hart naar een schoonere; geen vrouw was als zij, die hij zag
opdoemen in de nevels van een stillen maannacht; op zijn zwerftochten vond hij het
leven leeg als een uitgewoond huis, alle wonderen bloeiden in horizonten, die verder
lagen, dan zijn moede voeten hem dragen konden.
Zijn mond zonk in diepe plooien, in zijn oogen donkerde de weemoed, waarin zijn
hart voortdurend gevangen zat.
‘Schi-Schy!’ Onder een zucht strekte hij zijn handen uit. Hoe mager waren alle
droomen bij dezen droom. ‘Schi-Schy, meer dan een keizer ligt hier. Als ik mijn fluit
neem, luisteren de goden in den hemelkoepel en komen de godinnen nader om te
dansen op de wolken.’
‘Speel dan, oude dwaas en lok de godinnen naar de aarde, waar ze kunnen rusten
aan je zijde.’
Li-tai-po nam zijn fluit van jade en begon te spelen. Een nevel scheen van de
dingen weggenomen, alles stond zuiver in een klaar licht. Wondere ontroering hing
tusschen de zuilen met de gouden draken.
Schi-Schy danste in een smachtende verrukking. Haar gedachten waren ver van
den ouden dichter. Zij verlangde naar de diepe stem van den keizer, naar zijn krachtige
armen en breede, rustige borst. Zij danste, danste alleen voor hem, voor den Th'ien
Tsz', om eindelijk, vermoeid, weer neer te knielen. Verveeld sloot zij de oogen en
zuchtte: daar lag nog steeds de oude man.
‘Luister Schi-Schy, geen keizer zal van je dichten zooals ik:
....danst Schi-Schy, lichtend als een ster
Schooner als de schoonheid zelf, zij zweeft en zweeft
En lacht, lacht wondervol te aanschouwen.

De kleine danseres schudde het hoofd. Zij leunde met de ellebogen op den rand van
jade. Een zoete reuk velde uit haar oxelholten, waarin zij tijdens uren van rust
manderijnenvruchten geprest hield om haar geur. Als zij haar oogen opende,
glimlachte ze en zag over hem heen, ver weg.
‘De Th'ien Tsz',’ fluisterde zij huiverend, ‘schenkt mij de pijn van zijn onstuimige
kracht en de glans van zijn macht is heerlijker dan de klank van je verzen.’
‘Zijn kracht vergaat, evenals zijn macht, maar mijn liederen zijn eeuwig.
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Eeuwig leef je, wanneer ik je bezing. Over 1000 jaar is de faam van alle keizers in
den tijd verwaaid. Niemand is nieuwsgierig naar hun daden, niemand wenscht te
zien naar het zwaard, dat slechts bloed vergoot of de taal te hooren van decreten, die
vijandschap brachten en diepe haat. Maar het hart van den zanger zal zwaar zijn van
verlangen als hij zingt van Schi-Schy. Met klare oogen zal hij de nevelen van den
tijd doorboren; uit den klank van mijn verzen stijg je op, schooner dan ooit een wezen
voor of na je is geweest. De zijden kleederen zullen van je afvallen en je zult stralen
als een ster in de pralende pracht van je zoete leden. De straten van dorpen en steden
zullen vol zijn van je naam: Schi-Schy. Zeelieden, die na eindeloos zwerven
wederkeeren zingen: Schi-Schy. Soldaten zien je lachen in het avondrood, dat gloeit
boven de bergen, waar hen de dood wacht bij de barbaren. Schi-Schy! Schi-Schy!’
‘'t Is net echt.’ Zij lachte hel.
‘Kom, ga met mij, kleine Schi-Schy. We drijven in een boot de rivier af en genieten
den hemel op deze droeve aarde.’
Loom sloot Schi-Schy haar groote oogen en schudde dan glimlachend van neen.
‘Dan zal ik weigeren een gedicht voor je te schrijven.’
‘Dat zal je wel doen, mijn oudje.’
‘Neen, neen, Schi-Schy!’
‘Je kunt het immers niet laten. Een rijpe appel blijft toch ook niet aan een tak
hangen?’
Zij sprong op en danste sierlijk heen.
‘Vaarwel, oudje. Je stuurt me het gedicht wel toe, hè? Schrijf het zelf en laat het
niet den keizer doen, als hij weer voor je secretaris wil fungeeren. Misschien brengt
het later wat meer op. Hoe zal het heeten? Schi-Schy?’
Li-tai-po gaf geen antwoord. Hij stond op om het gedicht te schrijven: een rijpe
vrucht valt snel. Liefdedronken zou het heeten. Hij glimlachte weemoedig. Voor den
keizer waren de aardsche genietingen, de goden hadden hem slechts de hemelsche
gelaten. Het gedicht in schoon gepenseelde teekens was van hem, maar het gedicht
van vleesch en bloed met de schoon gepenseelde wenkbrauwbogen zou den keizer
behooren.
Zijn weemoed dreef hem naar den wijn. In zijn geel zijden gewaad lag hij weldra
dronken in het stof van den weg. Kameelenhoeven ploften langs hem heen;
aderknotige beenen van koelies draafden voorbij en melaatsche bedelaars graaiden
in de plooien van zijn kleed naar geld.
‘Hier ligt een keizer’, grinnikten de koelies en schopten hem met hun naakte voeten.
Hij stond op en beklom een hunner lompe karren. Volk stroomde samen; dronkaards
met puistige neuzen, opiumschuivers en luizige vagebonden. Het waren zijn vrienden
van de witte matten der theehuizen, waar onooglijke
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meisjes met hooge, dunne stemmetjes sjielpten bij de luit. Maar in het maanlicht en
voor hun benevelde oogen geleken deze wezens met haar uitgezakte lichamen en
verlepte gezichten schooner dan Schi-Schy.
Hij stak de gebalde vuisten omhoog en schreeuwde heesch revolutionnaire woorden.
Het hongerende volk zweepte hij op tot opstand en geweld. Zijn stem sloeg over en
schril hoonde hij de daden van hem, wiens kleed hij droeg. Het volk luisterde ontzet,
viel dan ter aarde en bracht hem keizerlijke hulde.
Vermoeid, het hart schrijnend vol weemoed, tuimelde hij van de kar en viel
tusschen de aanbiddenden.
Hij bleef liggen om zijn roes uit te slapen.
In het blanke ochtendlicht stond Li-tai-po achter den Th'ien Tsz' tegen den muur,
waarop Wu Tao-tze zijn fresco's van de Chialingvloed had geschilderd. Beiden
droegen het keizerlijk geel. Het gewaad van Ming-Hoang-Ti was geborduurd met
de emblemen zon, maan, sterren, bergen en draken, dat van Li-tai-po met een
zilverreiger.
De dichter dicteerde en de keizer schreef:
O, hemel, o goden, help, verbrand nu mij.
Laat winteronweer fel opdonderen - en slaat
Uw bliksem in mijn verstard geheven voorhoofd,
Opdat ik als een vuurzuil stijge in den nacht.

De Th'ien Tsz' legde lachend zijn penseel neer. ‘O, woordenrijke revolutionnair.
Waarom daag je den bliksem uit? Als ik je gelijk een dorren stam laat verbranden,
zul je klappertanden van angst en dat verstard geheven hoofd zal wiegen van links
naar rechts, van links naar rechts als van een marionet.’
‘Het wordt niet mijn, maar uw gedicht,’ antwoordde Li-tai-po droog.
‘Men vertelt mij van je opstandige redevoeringen. Is dat werk voor een dichter?’
vroeg de keizer glimlachend.
Li-tai-po koesterde zich in het binnenvallende zonlicht. Hij gaf geen antwoord,
doch wees met de hand naar een bronzen beeld. De god der literatuur, Kweh, zat op
een karper, de visch, die altijd tegen den stroom opzwemt. Wat waren keizers? Zij
zouden zijn als voetstappen in de Gobi, zoo de dichter hen niet bezong. De dichter
is een magier. Door zijn woorden blijft leven, wat eenmaal is geschied.
De keizer zat in gedachten. Waarom liet hij dezen dronkaard niet het hoofd afslaan?
Wat bekommerde hij zich om gedichten? Hij, de Th'ien Tsz', was de zoon van de
goddelijke Taichan, de berg, die in gouden avondschemering bevrucht werd door
purperen wolken. Zijn plaats was onder de goden, de aarde was hem niet meer dan
een kameel, die men bezigt voor een reis.
Uit de zonnestralen wikkelde zich een godin los. Speelsch, met de terug-
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houding van een schuchter kind, zweefde heupwiegend Schi-Schy binnen. Het zwijgen
der ernstige mannen verwonderde haar niet. Zij begon te dansen, voortdurend ziende
met groot-open oogen naar den keizer. Hevig verlangde zij haar hoofd met de
lak-zwarte haren te laten rusten tusschen de zon, de maan, de sterren en de draken.
Wat kon haar een zilverreiger schelen? Zij danste voor den Zoon des Hemels, den
Th'ien Tsz, als was deze krachtige beschermer van de grootste kunstenaars een barbaar
uit Mongolië. Wellustig boog en wrong zij zich, de sierlijke handen geheven, de
armen afwerend tegen een verschrikking, die zij zag ver over de geurende jasmijn
heen: ontelbare kameelenhoeven, bloed en stof, brandende steden. Zij hield de kleine
handen voor de ooren als klonk tot in het paleis het gekerm van stervende soldaten
en het gegil van verkrachte vrouwen. Dan ontdeed zij zich van haar gewaad en
omwond haar hoofd met een sluier, zacht stralend van vele parels. Hijgend zonk zij
neer in de karmijnroode zijde aan haar voeten.
Li-tai-po staarde met brandende oogen naar de vochtig glanzende huid van de
kleine danseres. Waarom droeg hij niet het kleed met de zon, de maan, de sterren en
de draken? Hij verlangde jong te zijn en machtig. Voor Schi-Schy wilde hij zijn
dichterhart offeren.
Onder het lezen van het gedicht rees verlangen in Ming-Hoang-Ti omhoog. Waarom
was hij geen dichter om vol vreugde het kleed met de zilverreiger te mogen dragen?
Al zijn schoonheid en macht wilde hij wegschenken in ruil voor het vermogen een
enkelen bundel te kunnen dichten.
Een zachte kreet van Schi-Schy wekte hem uit zijn gemijmer. Geërgerd zag hij
naar haar.
‘Waarom lig je daar zoo?’
Schi-Schy lachte uitdagend. ‘Anders vergeet Li-tai-po te dichten over de pralende
pracht van mijn zoete leden, zooals hij gezegd heeft.’
De keizer zag naar den dichter, die slechts zuchtte. Bedrogen beiden hem? Toornig
rood vlamde over zijn gezicht. Hij was keizer en kon beiden laten onthoofden. Maar
hij verlangde dichter te zijn en joeg Li-tai-po en de danseres met verachting weg.
Met gebogen hoofd slofte Li-tai-po de marmeren trappen af. Ledig was alles om
hem, ledig was zijn hoofd en ook zijn hart. Zijn gezicht vergrauwde door diepe
plooien. Hij zag met doode oogen naar het rijke zonlicht. Een leeuwerik zong in de
bloeiende jasmijn. Leugen! Alles was één groote leugen. Donker is het leven, donker
is de dood. Een beker wijn, o, een enkele beker wijn!
***
Hij droeg zijn weemoed over de gebarsten leemlanden, het verweerde gelaat van het
eeuwenoude China. Hij sliep in de knoflookriekende hutten van hongerende boeren
en ging langs de tempels met lakroode zuilen en kobaltblauwe daken, langs cypressen
en populieren aan de goden gewijd. Verlaten

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

57
van allen, ter dood veroordeeld en weer begenadigd, bleven alleen de maan, de wijn
en zijn fluit van jade zijn vrienden.
Een beker wijn is meer dan een keizerrijk.
Vijanden van schoone gedichten zeggen, dat hij dronken uit een boot gevallen en
omgekomen is.
Maar de liedjeszangers in de straten, de zeelui in hun lekkende woepans en de
uitgeputte soldaten in hun tenten zingen reeds meer dan 1000 jaar zijn liederen. Zij
vertellen elkaar in stille avonduren als de weemoed ons verzoent met het leed van
het leven, dat hij onder goddelijke muziek door twee blinkende gestalten op een
dolfijn werd weggevoerd naar de vlammende poort, waar de gouden treden van de
hemeltrap de aarde raken.
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Een herfstavond
door Esther Hadassa Weijl
Het was herfst en avond; en wij liepen loom
langs de bruine breede schepen; die omtooverd als een droom,
als heel vage stille dingen
op het water lagen. En wij gingen,
wij getweeën; met ons eenigst simpel wenschen,
niets te zijn meer dan twee menschen
die wat stil en hand in hand
over zachte dingen praten; langs een waterkant.
In de vochte nevelavond.
En er hingen
in de lucht en op 't bruin-grijs mistig water, stille nooit vermoede dingen;
als een lang vergeten zingen
wat uit nooit beleefde tijd
nooit beleefde lieve dingen
oproept; ....en verglijdt.
In de vochte nevelavond
bij de stille trage dingen,
bij het roode vuren zingen
van de felle schuitenlamp, bij de bruine breede schepen
en de vochte nevelstrepen
hebben wij ons toen gevonden;
hebben in elkaar bezeten
goedheid; stilte; vrede.
En het knagen van m'n wonden
heeft toen in verstild vergeten,
- zij die nimmer zwijgen konden in Uw armen rust gevonden.
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Kroniek
Weerglas
Onder dit hoofd stellen de redacteuren zich voor van tijd tot tijd te doen blijken van
symptomen in de weersgesteldheid der beeldende kunsten, die in de gebruikelijke
besprekingen van tentoonstellingen slechts terzijde aan de orde kunnen komen.
De vloed der tentoonstellingen in de voornaamste centra van ons land is eer toe
dan afgenomen. Het gehalte is echter niet gestegen. Integendeel, slordigheid, haast
en afwezigheid van critischen zin kenmerken een te groot deel der tegenwoordige
tentoonstellingen. Een maatstaf geeft hun chaotische verschijning sinds lang niet
meer aan. Iedereen krijgt altijd wel ergens een gelegenheid zijn werk op te hangen
en de critici zijn ambtshalve verplicht daarover te schrijven. Een werkelijke behoefte,
een innerlijke drang of noodzaak ligt aan deze vormen van openbaar kunstleven niet
meer ten grondslag. Het is er eenigszins mee als met de overige zoogeheeten
overtollige productie. Als het vee betreft wordt het ingeblikt. Als het boeken betreft
vinden ze al dadelijk hun ondergang in de besprekingen, die tegenwoordig iedere
auteur, als criticus over andere auteurs, zijn collega's bezorgt. Critiek-schrijven schijnt
geen vak meer te zijn, dat hooge en aparte eischen stelt aan den beoordeelaar, maar
de nevenbetrekking van iederen romancier en dichter.
Aan dezen laatsten tot het absurde uitgegroeiden toestand ontkomen tot nog toe
de schilders. Doch ook bij hen is de tegenwoordige overvloed geen bloei. Het lijkt
er nog niet op, dat deze chaotische, vreugdelooze tentoonstellingskwaal aan het
genezen is. Iedereen jaagt naar openbaarheid. Lieden met eenige geprononceerde
belangstelling of aanleg bederven het plezier dat zij daarvan in den familiekring
konden beleven grondig door te streven naar een tegenwoordig al te gemakkelijk te
bereiken publiciteit, die slechts een bron van ergernissen en teleurstellingen vormt,
zoolang er nog eenige critici zijn met onderscheidingsvermogen en een publiek, dat
de grenzen van zijn belangstelling reeds lang heeft bereikt. De vormen der
openbaarheid zijn stuk; de remmen werken niet meer. Het genoegen en de vreugde
van het zien van kunst is ondanks alle cursussen, lezingen, dagblad- en
tijdschriftkronieken, nog slechts zelden op het terrein der tentoonstellingen te vinden.
Er is te weinig, dat boven het plan van het uiterst middelmatige uitkomt.
Dezelfde machteloosheid en afwezigheid van een maatstaf en een zeef toont de
goedbedoelde actie van de ‘Kunst in Nood’. Normen zijn er niet. Een beschilderd
doek van iemand die zich regelmatig daarmede bezig houdt, heeft zijn
kunst-in-nood-kansen. Oppervlakkig bezien lijkt de toenadering van overheid en
kunst in deze dagen een aanzienlijke verbetering. Paleisdeuren wijken willig; ministers
houden redevoeringen voor het volk over de
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cultuurtaak der kunstenaars. Maar met dat al: zij vinden elkander in een periode van
wederzijdsehe onmacht. Het komt niet verder dan dat een troonzaal van een paleis,
met veel verguldsel en lustres van kristal, strijdig met den tijd en strijdig met het
wezen van het betere deel der kunstverlangens, het onderdak wordt van de
vluchtelingen der kunst. Een contrast, dat onbedoeld de nood naar de niet-materieele
kanten scherp in het licht heeft gesteld.
Ook de burgerlijke bazarstijl der tallooze openbare Uiver-geschenken gaf weer
van een anderen kant aan, hoe stuurloos en gebrekkig georiënteerd tal van officieele
en semi-officieele instellingen, vereenigingen en personen zijn en welk een afstand
er is tot kunst, indien het enthousiasme der burgers met prijzenswaardige
offervaardigheid een artistieken vorm aan zijn opwinding wil geven. Die opwinding
leent zich, wat den inhoud betreft, ongetwijfeld moeilijk voor een waarlijk
kunstzinnige uiting. Maar de met Melbourne-snelheid gefabriceerde penningen,
plaquettes, borstbeelden, borden enz. waren ditmaal weer van een zoo frappante,
dure en overvloedige smakeloosheid, dat ook de kunstzinnigheid haar burgerlijken
nood luider dan ooit scheen te vieren. Zoo was het meer dan 25 jaar, ja 50 jaar geleden.
Ruskin, Morris, Crane, der Kinderen en Roland Holst hebben zich, althans voor
manifestaties van deze soort, tot blinden en dooven gericht.
Thans worden weer penningen verzameld voor een standbeeld van wijlen de
Koningin-Moeder. Moge deze poging tot een nobelen vorm, tot een schoon getuigenis
der beeldhouwkunst voeren, buiten de sfeer der burgerlijke kunstzinnigheid anno
1880, waar tal van heele en halve officieele gebeurtenissen in 1934 weer in zijn terug
gevallen.
A.M. HAMMACHER

Oude Engelsche schilderijen enz. in Nederlandsche verzamelingen,
tentoongesteld in het Museum Boymans te Rotterdam
Dit is een betrekkelijk-korte tentoonstelling geweest, maar in haar soort - al was de
opzet vrij wat bescheidener - was zij niet minder interessant dan de Italiaansche te
Amsterdam in den afgeloopen zomer, omdat ook hier mocht blijken, hoe de
Hollandsche families en verzamelaars lang niet uitsluitend op eigen kunst hun
belangstelling geconcentreerd houden, maar naar verhouding ook van de Engelsche
school vrij veel in hun bezit bewaard of later verworven hebben. Aanvankelijk hield
het plan voor deze expositie verband met een officieel Engelsch bezoek, dat later
werd afgelascht, maar waardoor wij dan toch, dank zij den directeur, dit merkwaardig
overzicht, waarvoor zelfs de Koningin twee familieportretten, namelijk die van prins
Willem V en zijn gemalin, geschilderd door John Hoppner, had afgestaan, niet zijn
misgeloopen.
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Het mag duidelijk zijn, dat wij aan deze kleine verzameling niet in het groot alle
eigenschappen, waardoor de Engelsche school zich van andere onderscheidt, konden
gewaar worden; enkele van die kenmerken kwamen echter met voldoende
duidelijkheid te voorschijn om het publiek een inzicht te verschaffen. En het behoeft
nauwelijks betoog, dat daarbij het portret de voornaamste plaats innam. De Engelsche
school, eerst laat, in het begin van de 18de eeuw, tot eigen ontwikkeling gekomen,
(als wij daarvan enkele uitingen, zooals de miniaturen van vroeger datum, waarop
wij straks nog even terug komen, uitzonderen en ook andere in Engeland ontstane
werken, door de typische voorbeelden van buitenlandsche meesters, waarin zij hun
oorsprong vonden, nog niet als waarlijk Engelsche kunst te beschouwen, terzijde
laten), heeft in haar korteren ontwikkelingsgang andere eigenschappen naar voren
gebracht dan wij in de eerste plaats van scholen zooals de Italiaansche, Fransche,
Hollandsche en Vlaamsche gewoon zijn te bewonderen. Hogarth b.v. was een
zedemeester - zij het in de beste beteekenis van dit woord; de romantiek en dan vooral
de romantiek van het landschap kwam op eigen wijze tot ontwikkeling; men hield
bij voorkeur van het z.g. conversatie-stuk, dat van een totaal andere allure is dan het
interieurstuk van een Steen of een Chardin en waarvan deze tentoonstelling trouwens
nauwelijks indrukken, behalve op enkele prenten, gegeven heeft, zoodat alleen de
jong gestorven Bonington hier als zeer onafhankelijk en oorspronkelijk meester te
bewonderen viel. Noch Constable, noch Turner, noch de school der Pre-Raphaëlieten
waren vertegenwoordigd, waaruit men dus zou mogen opmaken, dat daarvoor in
Holland niet meer dan geringe belangstelling is wakker geroepen.
Zoo bleef de nadruk vrijwel geheel op het portret geconcentreerd, met al haar
karakteristiek-Engelsche eigenschappen, haar charme en haar tekorten. Op de keper
beschouwd, is zoo'n Engelsch portret in doorsnee fijntjes en aristocratisch, chique
en betrekkelijk natuur-getrouw, al is het gebaar wel eens wat overdreven-geraffineerd,
maar toch ook wel een beetje ‘mou’ en zelden van veel psychologischen diepgang
of penetrant-realistisch opgevat. Het zocht van een karakter de beste kanten, maar
zelden hebben de schilders zich om het verborgen wezen bekommerd. Is het onbillijk,
om hier van een tekort te spreken? Inderdaad hebben de Engelschen dit nooit als een
tekort van hun meesters gevoeld en in dien zin is deze kunst dus een typische
nationale; zonder concessies voldeed zij aan wat men verlangde.
Wij zullen ons hier in dit korte bestek van opsommingen onthouden; de catalogus
is trouwens het meest betrouwbare document, dat over deze expositie zal blijven
bestaan. Maar op een enkel stuk vestigen wij toch gaarne de aandacht. Zoo b.v. op
het portret van dr. Hornbey door Romney, open van gelaatsuitdrukking en mooi van
kleur in het rood-bruinige costuum. Hebben wij dit portret misschien in het bizonder
bewonderd, omdat het
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dichter bij de Fransche school lijkt te staan? En hebben wij ook wellicht met voorliefde
gekeken naar den fijnen kop van een ouden heer door Lawrence (buiten den
catalogus), omdat hier het karakter met ongewone scherpte aan den dag trad en
scherper was waargenomen dan in de aanwezige voorbeelden van een Thomas
Hudson, wiens portret van Martha Ray overigens tot de innemendste behoorde, van
Reynolds, van Zoffany, Northcote, Hodges en Etty? Alleen de schets van Lady
Hastings door Reynolds, tegen grijzigen achtergrond, en met een raakheid geschilderd,
die den naam van Manet op de lippen kon brengen, vermocht andere gevoelens te
wekken. En niet minder deed dat het aanwezige werk van Bonington, die b.v. in het
‘Venetiaansch Stadsgezicht’ in zijn reiken naar het ijle-atmosferische een Jongkind
schijnt voorbereid te hebben en wiens raak impressionisme ‘avant la lettre’ in het
geestige figuurtje van een jonge vrouw met groote mof volledig aan den dag trad.
In dezelfde zaal waren in een vitrine enkele merkwaardige vroege miniaturen,
doorgaans op blauw fond geschilderd, uitgestald van Milliard, Isaac en Peter Oliver
en de iets latere John Hoskins en Samuel Cooper. Daar deze aan het Rijksmuseum
te Amsterdam behooren, behoeven wij er hier verder niet veel van te zeggen.
Behalve een zaaltje met teekeningen, waarvan wij o.m. die van Peter Lely noemen,
had men de verdere ruimten voor de zoo merkwaardige Engelsche prentkunst gelaten.
Jammer genoeg gaf de tentoonstelling echter van die andere echt-Engelsche
kunstuiting, namelijk de aquarelleer-kunst, hoegenaamd geen inzicht, wat
waarschijnlijk al weer aan de Hollandsche verzamelaars geweten dient te worden.
Uitstekend daarentegen waren de aanwezige voorbeelden van de zoo hoog-geschatte
mezzotint-grafiek, die in de 18de eeuw haar hoogsten bloei vond, nadat men omstreeks
1660 de uit het buitenland geïmporteerde techniek voor het eerst had leeren kennen.
Van een diep zwart en een fluweelig effect zijn deze prenten gedeeltelijk reproducties
naar beroemde portretten en conversatie-stukken. Daarnaast ontwikkelde zich met
uiterst-geraffineerde technieken de kunst van de gekleurde prent, die soms bedriegelijk
veel van een pastel of een aquarel heeft en waarvan men uitstekende specimina vond
naar Rowlandson, Morland en dergelijke meesters door Ward, Smith enz. De z.g.
stippel-techniek kon men leeren kennen op mooie prenten van Bartolozzi en een van
de eerste Engelsche houtgravures, een stier door Thomas Bewick, in de collectie
aanwezig, was van het jaar 1789. Daarna volgde een overzicht van 19de eeuwsche
plaatkunst, met Burne Jones en etsen door Seymour Haden, Whistler en anderen, tot
jongeren uit de 20ste eeuw toe.
Het geheel mocht daarom voor het publiek zeer instructief genoemd worden en
de belangstelling voor deze tentoonstelling is dan ook terecht zeer groot geweest.
J. ZWARTENDIJK
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Het nieuwe gebouw van Metz en Co te Den Haag
In een tijd, waarin het veelkoppig serpent der reactie naar alle kanten tegelijk een
dreigenden blik werpt en waarin bijna iedereen bitter klaagt over den economischen
nood, heeft de firma Metz en Co, sommigen beter bekend als Liberty, den durf gehad
haar winkel in de Hoogstraat te Den Haag goeddeels te laten verbouwen en geheel
te laten vernieuwen, voornamelijk door Penaat en Rietveld. In het bijzonder de tweede
naam doet aanstonds vermoeden, dat de gedaanteverwisseling vrij drastisch geweest
zal zijn en inderdaad ontkomt men niet aan den indruk, dat van het oude gebouw oorspronkelijk een woonhuis en dus bij voorbaat als magazijn niet ideaal - heel weinig
overbleef.
In de plaats van de oude vertrouwde donkere rommeligheid, een levensblije, in
licht badende openheid. Men noemt dit tegenwoordig nieuw-zakelijk en spreekt
graag in verband hiermee van kippenhokken, modelgevangenissen, een nivelleerend
cynisme en de beklemming der machine. Het komt ons voor, dat reeds de Fransche
impressionisten dol waren op licht en lucht, op heldere kleuren en overzichtelijkheid;
dat de sterke Oost-Aziatische invloeden op het modern-Europeesche kunstleven over
't geheel zeer vruchtbaar waren en zijn - het hier getoond, blank berkenhouten
eetkamer-ameublement van Penaat doet stijlkundig in zijn gevoeligen eenvoud
nagenoeg Japansch aan! - dat voorts, for good and for bad, de internationale motor
nooit meer de wereld uit te krijgen is en dat ook ons zieleheil ten slotte niet afhankelijk
zal blijken van het gebruik van baksteen óf beton. Korter gezegd, wij achten het
verschijnsel der zoogenaamde nieuwe-zakelijkheid in menig opzicht de logische
uitkomst eener begrijpelijke en betrouwbare historische ontwikkeling en de
voorstelling van zaken, als zou het hier een volledige breuk met alle heilige tradities
en een soort van verachtelijk cultuur-bolsjevisme gelden, te eenenmale onjuist en
misplaatst. Indien de kunstgeschiedenis ìets leeren kan dan is het wel dit, dat iedere
stijlvernieuwing, voor wie dieper ziet, toch ook weer een continueeren, een voortzetten
van het reeds bestaande beteekent.
Het nieuwe huis van Metz en Co doet m.i. tevens duidelijk beseffen, dat de meer
of mindere ‘zuiverheid’ van het nieuwe niet afhangt van het extreme der opvatting,
maar van het talent van den ontwerper en van de eerlijkheid en overtuigdheid van
zijn levensinstelling. Het werk van Penaat ‘vloekt’ hier geen oogenblik met dat van
Rietveld, terwijl iedereen weet, dat deze laatste misschien de meest drastische onder
de modernen is, Penaat daarentegen tot de generatie van Berlage behoort. En al blijkt
Penaat meegegroeid met den tijd, hij is volkomen zich zelf gebleven. Het is m.i. een
niet geringe verdienste van dezen interieurkunstenaar, zóó ver te kunnen gaan en het
eigen uitgangspunt zóó trouw te blijven: in zijn ontwapenend sobere, vaktechnisch
door en door verantwoorde meubels schijnt het puriteinsch
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burgerlijke element in die mate gezuiverd en geadeld, zoowel door de kracht van
eigen concentratie als door de wijze ontvankelijkheid voor nieuwere inzichten, dat
men geneigd is het geheel en al over het hoofd te zien.
Penaat's aanpassingsvermogen in een goeden zin blijkt mede uit zijn samenwerking
met den abstract gerichten schilder-decorateur B. van der Leck in een boeiend en
belangrijk, zij het voor mij problematisch interieur op de tweede verdieping. Van
der Leck heeft in deze woon-eetkamer de witte wanden en het plafond, voorts vloer,
oppervlakten van meubels en zelfs een gordijn - zie de afbeelding - op zijn bekende
geometrische wijze voorzien van sterk sprekende, contrastrijke en toch harmonische
kleurvlakken. Overziet men het vertrek in zijn geheel, dan kan men het rhythme
dezer groote heldere kleurpartijen, hun staan en liggen, hun onderlinge aantrekking
en afstooting, de tot rust gebrachte onrust hunner primaire werkingen, gemakkelijk
in zich opnemen. Maar het bezwaar dat zich hier doet voelen is dit m.i., dat gewoonlijk
een kamer slechts fragmentarisch wordt gezien en dat in zoo'n geval de eenzijdige
nadrukkelijkheid van bijv. een rood kleurvlak niet of onvoldoende blijkt opgeheven
door de omgeving. Hoewel wij het talent van dezen ernstigen, eenzamen werker geen
oogenblik betwisten, kunnen wij daarom zijn oplossing niet geheel bevredigend
achten; overigens maakt deze woonruimte een fascineerenden indruk en bewijst Van
der Leck, mede en vooral in zijn elders getoonde tapijten, opnieuw zijn onmiskenbaar
coloristisch kunnen.
Behalve de meer luchtig speelsche, oorspronkelijke meubels en tapijten van J.
Burkhalter, die herinneringen oproept aan de modern Parijsche schilderkunst-wereld,
en de zeer gedegen, nu en dan voortreffelijke lampen van E. Berkovich - ongetwijfeld
belangrijker dan zijn niet veel zeggende meubels - heeft men hier een aantal nieuwe
stalen meubelen van Oud kunnen bewonderen, die tot dusver zoo niet uitsluitend,
dan toch in hoofdzaak, als architect van zich had laten hooren. Oud gaat nooit over
één nacht ijs: even vlug en waaglustig als Rietveld steeds weer blijkt, even solide en
doordacht is de bouwer der vele Rotterdamsche woningcomplexen. Hij doet nooit
iets, of zijn leven schijnt er van te zullen afhangen; in elk werk, hoe bescheiden ook
van opzet, zoekt hij de grootst mogelijke volledigheid, de samenvatting van zijn
totale denkkracht en gevoelservaring. Zin voor grootheid, ernst en een ongewone
spanning, kenmerken zijn geheele kunstvoortbrenging. Ook deze stalen meubelen
blijken typisch van hém en geen ander; zij hebben niets bijv. van het verfijnde, intieme
klassieke van Van Ravesteyn, of van het vernuftige vlotte, levensgretige van Rietveld.
Zij zijn door en door ‘Oud’: straf en soliede, overwogen en bezield, in dieper wezen
meer Gothisch dan Latijnsch, en daarenboven in hun technische oplossingen geheel
nieuw. Op het terrein der duizend-en-een stalen meubelen beteekent dit laatste wel
iets!
W. JOS. DE GRUYTER
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Rembrandt's philosophen in den kunsthandel D.A. Hoogendijk & Co.,
Amsterdam
De kracht van het jeugdwerk ligt in de onberedeneerde overtuiging, het overrompelend
gebaar, in het vaak bruuske élan. Er is de lichte wrevel tegen het geduld, want de
aanval schuwt bezinning. De wil om den scheppingsdrang uit te buiten overwint den
angst van niet te kunnen realiseeren wat een juist ontdekt gezichtsveld aan
mogelijkheden biedt. Er moet gekozen, gekeurd, verworpen worden en de meer of
mindere bewustheid is dan beslissend.
Rembrandt's jeugdwerk van 1628, de schilder was toen twee en twintig, is slechts
kort te zien geweest in den kunsthandel Hoogendijk & Co., daar het Museum te
Melbourne zoo gelukkig was het te verwerven. Niet de voorstelling, noch de
compositie of de zoozeer geroemde belichting verleenen aan deze disputeerende
ouden uitzonderlijken glans. Het thema zelf, aan Venetiaansche en Romeinsche
schilderkunst niet vreemd, had het Hollandsch laat-manieristisch vormenspel,
italianiseerend als het was, reeds weten te schikken tot een traditioneel gegeven. De
‘historieele’ schilderkunst had daarenboven, dank zij Lastman, Rembrandt's
leermeester, zeker al een vijftien jaren een uitgesproken nationaal en realistisch
karakter en ook het vraagstuk van de belichting had omstreeks 1620 in grafiek en
schilderkunst in het tafereel met een sterk contrasteerend lichteffect reeds een
oplossing gevonden. Een 1628 gedateerd jeugdwerk, een duinlandschap van Salomon
van Ruysdael, dat eveneens op deze kleine, maar zorgvuldig gearrangeerde expositie
te zien was, demonstreerde deze stelling ongewild, indien men mocht vergeten zijn
dat de iets oudere Thomas de Keyser in 1627 deze mogelijkheden al tot resultaten
had gevoerd (Dubbelportret, Londen), die Rembrandt in 1628 nog niet bereikte. Het
opmerkelijke echter, en daarin ligt de geniale greep, is, dat Rembrandt de hierboven
aangeduide problemen van onderwerp, compositie en belichting, wier bestudeering
elders telkens eenigst doel kon beteekenen, niet als doel zag, maar als middelen voor
een diepzinniger verwezenlijking. Want de barokke groepeering der philosophen
onder den schuin invallenden lichtkegel was Rembrandt niet voldoende - om de
geleerden zelf en hun onbewuste reacties was het hem te doen; het ging om abstracties
als de twijfel, de verwondering, de overtuiging en het overreden.
Dit, voor dien tijd volkomen nieuwe, streven was Rembrandt zich ten volle bewust
(Huygens heeft het ons bericht); hij achtte het tijdsverspilling terwille daarvan nog
Italië te bereizen. Deze inperking van oriëntatielust bij den molenaarszoon
wantrouwde men toentertijd als een trotsch en kortzichtig afwijzen, als een demente
gril. Men verschrikte en schortte zijn oordeel liever op als ‘ante tempus’. De ruim
150 studies - etsen en krabbels - uit Rembrandt's Leidsche periode rechtvaardigen
dezen schrik en dit scepticisme, want in maar enkele composities is het vervaarlijk
tempo van die
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jaren voldoende vertraagd en verdraagzaam geworden om een bezonnen en wezenlijke
uitwerking van dit verbreken der traditie te gedoogen. Tot die enkele werken behoort
dit nieuw ontdekte schilderij.
Het eigengereid gekozen kleurengamma van parelig-wit, grijzen, bruin, geel en
dof-groen ondersteunt psychologisch Rembrandt's andere instelling tegenover de
hem omringende wereld. Het teveel aan, in die vroege jaren telkens weerkeerende,
attributen kan men gevoegelijk vergeten, onze aandacht concentreert zich op den
zachten glans der oude vochtige oogen en op den half-geopenden, inademenden
mond, die het naar binnen gewende leven nog intensiever suggereeren dan het stille
spel der moeizamer, rulliger, geschilderde handen op het Boek der boeken.
Nergens op dit paneel verraadt de peinture innerlijke onzekerheid, het
triompheerende van de jeugd heerscht er onaangetast.
V. G.

Boekbespreking
A. den Doolaard, Orient Express, Amsterdam, Em. Querido, 1934.
Er is een stukje verschenen in ‘De Stem’ van December '34, waar ik - bij de opening
van alweer een nieuwe jaar-serie litterair-critische beschouwingen, mijn 31e, in
‘Elseviers’ - gaarne en met nadruk op zou willen wijzen; het werd geschreven door
mijn collega Anthonie Donker tot inleiding van zijn Critisch Bulletin en handelt over
‘De beroepseer van den criticus’. Hij vergelijkt deze ‘beroepseer’ o.a. met die van
den arts en zegt: ‘Zelden is de criticus zich bewust hoe nauw zijn oordeel luistert;
hij heeft ten opzichte van het werk dat hij beoordeelt op zijn minst evenveel
conscientie noodig als de arts voor zijn diagnose en de rechter voor zijn vonnis’. Ik
ben echt blij dat dit weêr eens gezegd is - het kán niet genoeg gezegd worden - want
het wordt zoo ontelbare malen vergeten. ‘Het Vaderland’ behoefde waarlijk zijn
enquête over de schatting van schrijvers en boeken (de overschatting en
onderschatting) niet te houden om er ons van te overtuigen dat álle critiek (juist de
eerlijke, juist de zuivere) subjectief is. Geen criticus kan méér en beter doen dan zijn
diepste en zorgvuldigst gewogen overtuiging uitspreken - ik ga verder en beweer dat
het eigenlijkste, de essentie van een kunstwerk eenvoudig niet te objectiveeren valt.
De meeste menschen die in dit verband het woord objectief gebruiken, bedoelen dan
ook eigenlijk alleen: zonder vooroordeel, zonder overschatting van de eigen, zeer
persoonlijke, voorkeuren of liefhebberijen. Maar wat mij dikwijls verwondert is, dat
zij die (als nu ‘Het Vaderland’) zoozeer den nadruk leggen op de subjectiviteit van
het critisch oordeel daar niet geregeld bijvoegen: En daarom juist is het van zoo
overgroot belang wié en wát het beoordeelende subject, de criticus zelf is.
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Als uw dokter zijn diagnose maakt en u een behandeling voorschrijft, dan zit hij aan
uw bed, als een rechter u veroordeelt staat gij tegenover zijn, min of meer levend,
aangezicht. Uw dokter zult ge allicht beter kennen dan uw rechter, maar anonymi
zijn zij geen van beiden: voor hun verantwoordelijkheid komen zij openlijk uit.
Wanneer alle critici u hun oordeel op dezelfde wijze moesten meedeelen - pal in uw
gezicht - zou de critiek er waarschijnlijk al heel anders uitzien dan zij nu doet. Maar
anonieme critiek moest eenvoudig verboden, en dus strafbaar zijn. En persoonlijke
aanvallen in geschrifte, beleedigingen, d i e n u a l s t r a f b a a r z i j n , moesten
véél eenvoudiger en gemakkelijker vervolgd kunnen worden, zonder kosten en zonder
soesa, in het algemeen belang. Het zou dan toch wel jammer blijven, dat alle
lijfstraffen zijn afgeschaft, maar een moreel pak-op-de-broek maakt soms ook wel
indruk. Vooral op de ziekelijke en bangelijke naturen, waartoe de schijnbaar brutaalste,
arrogantste zwetsers en onverantwoordelijkste schendtongen vrij geregeld behooren.
Met de hartelijkste waardeering voor wat Anthonie Donker heeft willen zeggen,
ik geloof dat hij het woord ‘beroepseer’ niet had hoeven te gebruiken; met
‘conscientie’, of geweten, alléén had hij het ook wel afgekund. Wij allen overschatten
en onderschatten elkander dagelijks, hen die wij liefhebben misschien wel het meest.
Wij kunnen dit deemoedig erkennen en toch nóóit afzien van ons recht, de taak die
ons werd opgedragen - in dit geval de beoordeeling van andermans werk - in
overeenstemming met ons altijd wakker geweten en met open vizier te volvoeren.
En zoo ligt dan nu weer dit dikke boek: O r i e n t E x p r e s s van A. den Doolaard
voor mij ter bespreking, nadat ik het met volkomen blanke overgave en in stille
geboeidheid heb gelezen. Ik houd van den schrijver Den Doolaard. Hij heeft iets zeer
mannelijk doortastends en argeloos opens; zijn aanpak is altijd frisch en forsch; toch
leeft er ook een groote teederheid in hem, die in dezen roman, bij zijn karakteristiek
van de vrouwelijke hoofdpersoon, helder en bekorend aan den dag komt. Dat hij zijn
werk niet goed zou voorbereiden, dat hij éénige moeiten of ontberingen zou schuwen
om dat wat hij beschrijven wil zoo grondig mogelijk te onderzoeken, is wel het laatste
wat men hem zou mogen verwijten! Ik vind het daarom jammer dat de meeste van
zijn boeken, o.a. deze ‘Orient Express’, bij hun (na veel en hard werk) eindelijke
verschijning niet den indruk van groote verzorgdheid wekken. Op zijn taal zijn
gegronde aanmerkingen te maken. ‘Uit de vlakte komende was de boerderij der
Drangov's een der eersten in het dorp’ (bl. 10) in een onverdedigbare constructie. En
men kan elk spellingsysteem volgen dat men wil, men kan het geslacht der
substantieven erkennen of er, met Marchant, om lachen, als men schrijft: (bl. 20)
‘toen ze voor het huis van den pope stonden,’ kan men daar niet op laten volgen:
‘Kroum pakte de kleine

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

68
herder bij zijn schouders.’ In geen enkel spellingsysteem, meen ik, wordt aangenomen,
dat een pope mannelijker is dan een herder, dan een kleinen herder zelfs. Zoo zou
ik door kunnen gaan.
Natuurlijk zijn dit bijzaakjes. Maar het grammaticaal onverzorgde correspondeert
hier helaas wel eenigszins met een te kort aan psychologische aandacht en verzorging.
De liefdesverhouding Milja-Todor - eigenlijk het eenige in het boek dat bizondere
psychologische doordringing vereischte - werd ons niet voldoende begrijpelijk en
overtuigend gegeven. Den Doolaard moge dan vooropstellen (in zijn Inleiding), dat
Orient Express geen historische roman is, zijn gedachten bij het schrijven zijn wel
zeer voornamelijk vervuld geweest van den ‘bloei en de verwording eener grootsche’
(historische, H.R.) ‘idee’: die der vrijmaking van Macedonië.
‘De herberg met het hoefijzer’ was een heel ander boek, veel kleiner van omvang,
maar grooter van wezen, dunkt mij. Daar gold het blijkbaar: iets te zeggen over den
mensch en over het leven. En is dát niet 't geen wij eigenlijk altijd weer verwachten
van een werk dat zich uitdrukkelijk als roman aankondigt?
Denken wij aan de beide laatste boeken van den Doolaard, als 't ware tegelijk,
terug, dan komt de overtuiging in ons oprijzen, dat deze schrijver wel héél veel kan
en ook wel héél veel kanten heeft. Dat dus onze verwachtingen moeilijk te hoog
gespannen, onze eischen van hem moeilijk overdreven kunnen zijn.
H.R.

Net Houwink, Geheime Kracht. Amsterdam, Em. Querido. 1934.
Net Houwink is een persoonlijkheid die ons telkens weer verrast door de
verscheidenheid der terreinen waar zij opereert.
Haar lust tot experiment is groot. Zij heeft reeds menig probleem aangesneden;
het allereerst trof ons haar sociale belangstelling, haar gedeeltelijk idealistische,
gedeeltelijk sceptische houding tegenover de mogelijkheden van maatschappelijke
bemoeiing en de motieven die daaraan ten grondslag liggen. Zij is bijna altijd
‘tegenpartij’. Haar heldere kijk, haar lust tot oppositie maken haar tot een - zij het
gematigde - opstandige. Daar haar fantasie-krachten - die bron van schoonheid - niet
sterk ontwikkeld zijn, blijven haar verhalen dikwerf in het ‘geval’ steken. Het minst
voelbaar was dit in ‘Geheime Zonde’ een uiterst delicaat, diep zieleconflict, waarin
zij haar beste krachten ontplooide. Zij betrad ook het gebied van de problematiek
der liefde. Daar toonde zij den strijd der onafhankelijke, wetenschappelijke vrouw
tegenover haar gevoel, tegenover haar drang naar eenvoudig geluk. - Knap, dikwijls
gevoelig, niet zeer litterair, maar zeer eerlijk, op den man af, zijn haar boeken. Haar
nieuwe roman toont haar belangstelling voor weer een ánder terrein der menschelijke
excessen. In een niet meer jongen, wetenschappelijken man, een weduwnaar, die in
zijn huwelijk
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het geluk niet vond, laat de schrijfster een ongecompliceerd liefdegevoel ontbloeien
voor een jong meisje, dat hij als kind reeds op zijn knie had. Doordat hij de
consequenties van deze liefde niet aandurft - hij acht zich te oud voor het meisje bevordert hij onbewust haar genegenheid voor een jonge man die met bovennatuurlijke
gaven behept is: een magnetiseur, een helderziende, een spiritist. Voor hem, de
wetenschapsmensch, is dit een gruwel. Hij is zeer sceptisch tegenover 's mans
kunststukken. Dit verstoort hun vriendschap. Tenslotte trouwt zij den psychometrist.
Niet tot haar geluk. Alras wordt het haar in deze onnatuurlijke omgeving benauwd,
te meer daar de liefde van den helderziende bekoeld is en hij zijn bovennatuurlijke
gaven misbruikt om haar te onthutsen. De oude vriend wordt in vertrouwen genomen.
Hij gist haar zielenood, doch meent met suggestie te doen te hebben; aan de realiteit
harer belevingen twijfelt hij. Tot hij zelf de ervaring opdoet dat deze ‘geheime kracht’,
hoe weerzinwekkend en onverklaard ook, er ís. Hij constateert haar, zoowel op
séances als in den omgang met den ziener. Als hij ziet hoe de ondergang de vrouw
zijner liefde dreigt, tracht hij haar te redden, wat hem gelukt. Intusschen blijven de
verschijnselen in den roman geheel als vraagstuk, onopgelost staan. Bestaan zulke
krachten? Hoe werken zij? Zijn zij van moreelen aard? Kan men hier van zwarte
magie spreken? De schrijfster noemt het woord niet. Is er een rest van een oud,
helderziend vermogen in zulke menschen, dat echter wordt misbruikt en om
winstbejag en machtsvertoon verkracht, zoodat het oorspronkelijk karakter ervan
demonisch wordt? Vragen die de schrijfster zich niet stelt. Net Houwink heeft een
ervaring opgedaan die haar tot een experiment in romanvorm noopte. Ik betwijfel of
zij daar goed aan deed. Hoewel zij een beter gecomponeerd verhaal schreef dan de
vorige, is de stof zelf niet van een hooger bewustzijn uit bekeken, zoodat het geheel
lichtelijk dilettantisch aandoet.
JO DE WIT

Peter van Steen, Ochtendnevel, A'dam, uitgeversmij. ‘Elsevier’, 1934.
Het is een groote zeldzaamheid, wanneer het debuut van een schrijver van zoodanigen
aard is, dat men om zoo te zeggen reeds bij den eersten regel weet, dat men met een
t a l e n t te maken heeft. Meestal heeft bij een debuut de auteur eenige tientallen
bladzijden noodig om zich erin te schrijven. Zoo'n boek heeft dan een ‘hoogtepunt’
van enkele pagina's, waarop de kritikus zijn verwachtingen bouwt; daarna gaat het
in den regel weer als een nachtkaars uit.
Het is begrijpelijk en verklaarbaar, dat dit zoo is, want maar zelden kan een
beginnend schrijver aan, wat hij zich voorstelt; maar zeiden gelukt het hem zijn
kunnen en zijn willen met elkaar in overeenstemming te brengen. Gewoonlijk bezwijkt
een eerste roman onder zijn topzwaren opzet.
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Peter van Steen echter heeft op gelukkige wijze zijn debuut van dit euvel weten vrij
te houden. Hij heeft zich beperkt en door deze beperking getoond, dat hij meester is
over zijn talent. In het verhaal, waarmee hij debuteert en dat de trouwe lezers van
Elseviers reeds gedeeltelijk bekend was, staat geen woord, dat niet de verantwoording
van den schrijver draagt en dit maakt, dat men zich eigenlijk nauwelijks voorstellen
kan, dat men hier te doen heeft met een debuut.
‘Het geval’, dat de schrijver behandelt, ligt aan gene zijde van het normale
zieleleven en in zeker opzicht kan dit als een bezwaar gelden, omdat hierdoor allerlei
verhoudingen in één richting scheef getrokken worden, die anders tot complicaties
aanleiding hadden kunnen geven.
Doch het lijkt ons toch, dat men dit bezwaar licht tellen mag tegenover de
voortreffelijk-consequente wijze, waarop Van Steen dit ‘geval’ behandeld heeft. Men
mag het dan al geen opbeurende lectuur noemen, die ons hier geboden wordt, ‘wreed’
is de schrijver nergens geweest. Integendeel, hoe dieper men in het
minderwaardigheidscomplex doordringt, dat dezen jongeman ten gronde richt, hoe
sterker men getroffen wordt door het onuitgesproken mededoogen, dat als een fluïdum
dit verhaal van menschelijke ellende en eenzaamheid omgeeft.
Morgen aan den dag kan deze mensch als onze naaste den weg kruisen, dien wij
gaan. Hoe vaak zijn wij misschien reeds achteloos aan zijn armelijke gestalte
voorbijgeloopen! Doch dat kan ons nù niet meer gebeuren. Wij hebben achter dit
masker geblikt, waarvoor wij een afschuw hadden. Wij hebben gezien, wat ‘leeft’
aan den zelfkant van het menschelijk leven, d o o r d i t b o e k . En daardoor is onze
blik milder geworden en ons begrijpen toegenomen tegenover al diegenen, die als
gemedenen en verworpenen leven aan den uitersten rand van onze maatschappij.
Het is een schoone taak voor den schrijver, wanneer hij erin slaagt de ‘gelukkigen’
toegankelijk te maken voor het lot der ‘ongelukkigen’. Zoo heeft Zielens in menig
zijner werken gedaan, zoo doet ook Peter van Steen. En het lijkt ons, dat de roeping
van den schrijver in dezen tijd aldus een dieperen zin ontvangt dan wanneer wij haar
enkel moeten beschouwen als een uitvloeisel van het massa-instinct, dat naar
vergetelheid tracht, zoodra kommer en zorgen het leven dreigen te overwoekeren.
Peter van Steen moge deze roeping getrouw blijven en zich niet laten afbrengen
van zijn taak. Een zoo veelbelovend talent als het zijne verplicht tot veel!
ROEL HOUWINK

George Kettman Jr., De Oceaanvlucht van een Olieman. A'dam, De
Amsterdamsche Keurkamer, z.j.
Deze roman van George Kettman Jr. laat ons op treffende wijze zien, dat waar de
diepere verbeeldingskracht ontbreekt, alle goede eigenschappen van
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den romanschrijver niet kunnen baten. O zeker, dit is een alleszins leesbaar boek,
maar er blijft u na de lectuur niets van bij. Het haakt zich niet vast in uw geest. Geen
situatie, geen figuur komt erin voor, die u ontroert. Het is alles heel knap en wel
overdacht geschreven, maar zonder eenige bewogenheid. Men kan ongetwijfeld om
den tijd te dooden slechtere boeken lezen dan dit, maar met dat al moet men aan een
letterkundig werk toch hoogere eischen stellen dan dat het ons enkele uren aan ons
dagelijksch leven onttrekt.
ROEL HOUWINK

J. Weebis, Polderland. Assen, Van Gorcum & Comp, 1933.
Dit handvol klinkdichten van Dr. J.W. Wicherink heeft den tijd niet mee. Waren
deze gemoedelijke verzen in gemoedelijker jaren verschenen, zij zouden stellig een
groot succes onder de tallooze gemoedelijke lezers hebben geoogst. Maar een
gemoedelijk mensch is anno 1934 nu eenmaal een rariteit geworden, die hard de
kans begint te loopen binnenkort in het een of ander ethnographisch museum achter
een glazen wand te worden tentoongesteld. Wij vreezen dan ook, dat dit bundeltje
poëzie weinig bewonderaars zal vinden. Wanneer de dichter, die zelf natuurlijk ook
een gemoedelijk mensch is (hoe zou hij anders zulke gemoedelijke verzen kunnen
schrijven?) tevens een wijs mensch is, dan zal hij zich van dit échec niet al te veel
aantrekken en er zich over verheugen, dat hij althans enkele eenzame lotgenooten
met de uitgave van deze gedichten een plezier heeft gedaan.
ROEL HOUWINK

Jan Walch, De vreeselijke Uren van Scholastica. Houtsneden van M.C.
Escher. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, N.V., 1933.
Voor ons gevoel is het den heer Walch niet steeds gelukt den juisten toon te treffen
in zijn vertelling. Het is meer een beschrijving van middeleeuwsche motieven
geworden dan een verhaal, dat ons door zijn beeldende kracht treft. Het is hier en
daar wat mat en over het geheel, naar het ons voorkomt, te gemakkelijk geschreven
om den lezer werkelijk te boeien. Veel meer houden ons de meesterlijke houtsneden
van Escher vast. Alleen om deze prachtige houtsneden reeds is dit boek een kostelijk
bezit, waar tegenover men den o.i. minder geslaagden tekst van den auteur niet al te
zwaar meer tellen kan. Dit is ook het geval met het oog-bedervend lettertype, dat de
firma Van Dishoeck voor het drukken van dit werk gekozen heeft. Men vergeet al
deze dingen voor de illustraties.
Intusschen zou men voor Escher een gelukkiger geheel hebben gewenscht, waarin
zijn arbeid een meer harmonische plaats zou hebben gevonden. Wij hopen, dat wij
dezen uitnemenden grafischen kunstenaar spoedig onder gelukkiger omstandigheden
als illustrator van boeken terug zullen zien.
ROEL HOUWINK
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Herman de Man, Een Stoombootje in den mist. A'dam, Ned. Keurboekerij,
1933.
Het lijkt wel of De Man in ‘Het Wassende Water’ zijn hoogtepunt heeft bereikt; wat
hij daarna geschreven heeft, vertoont wel de sporen van zijn onmiskenbaar talent,
doch niet veel méér. En dat is stellig te weinig voor een auteur, die op het oogenblik
in het zenith van zijn kunnen behoorde te staan. Is de schrijver te spoedig met zichzelf
tevreden of gunt hij zich geen tijd om het werk in zich te laten bezinken? Een feit is
het, dat de routine in zijn boeken een steeds grooteren rol spelen gaat. Dat is ook met
‘Een Stoombootje in den Mist’ het geval, een vlot opgezet verhaal, waaraan echter
alle hoogere aspiraties van den auteur vreemd schijnen gebleven te zijn. Men leest
het als ontspanningslectuur, doch van een figuur, als De Man beloofde te worden,
had men toch wel iets beters verwacht.
ROEL HOUWINK

William Morris, Designer, by Gerald H. Crow. The Special Winter
Number of The Studio. 1934.
Het was dit jaar honderd jaren geleden, dat William Morris, de groote Engelsche
vernieuwer van toegepaste kunsten en boekdrukkunst, werd geboren en dit feit was
de aanleiding tot dit ‘special number’ van The Studio, een der meest geslaagde van
de speciale uitgaven van dit tijdschrift. Degenen, die de merkwaardige opleving in
Engeland van het kunsthandwerk willen bestudeeren, zullen van dit zeer rijk en mooi
verluchte boek veel nut hebben; niet alleen is de geschiedenis van Morris' beweging
uitvoerig en goed gedocumenteerd en verteld, maar de talrijke afbeeldingen, waarbij
fraai gekleurde van door Morris ontworpen patronen, geven ook een goed beeld van
de beteekenis van dezen veelzijdigen kunstenaar. Voor de beminnaars van fraaie
boekdrukken is vooral het laatste hoofdstuk belangwekkend, waarin wordt beschreven,
hoe Morris nog in de laatste jaren zijns levens, omstreeks 1890, in zijn huis in
Hammersmith, dat hij ‘Kelmscott House’ had genoemd, de ‘Kelmscott Press’
oprichtte, een drukkerij, die weldra een vijftigtal boeken uitgaf, alle door Morris
artistiek verzorgd. Hij ontwierp daarvoor eenige letter-types en maakte
randversieringen, titels, enz. Een aantal afbeeldingen, ook in facsimile, van deze
drukken, zijn bijgevoegd. Onder de portretten is een merkwaardige fotografie van
Morris en Burne-Jones met hun gezinnen omstreeks 1875 en een van Morris in 1857,
een meesterstukje van artistieke fotografie.
J.S.
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Gerard Bilders
door Mr. H.F.W. Jeltes
DAT de kunst lang is en het leven kort, is een overoude en klassieke waarheid, die
ook heden ten dage nog door ieder waar kunstenaar, zelfs - en wellicht met de innigste
overtuiging - door den meest begaafde, wordt beleden en gepredikt. Doch
daartegenover staat het evenmin te loochenen feit, dat bijwijlen zeer vroege
jeugdwerken van een tot langen levensduur en volle ontwikkeling voorbestemd
kunstenaar (men denke bijv., voor zoover onze moderne schilderkunst betreft, aan
die der drie jonge Marissen) reeds de onmiskenbare teekenen van het aangeboren
meesterschap dragen. Somtijds ook blijkt een heel kort leven nog juist lang genoeg
om het genie gelegenheid te schenken, zooal niet tot volledige ontplooiing, dan toch
tot een overtuigende manifestatie en een meer of minder overvloedige productie. Er
zijn enkele van die ontijdig afgeknotte kunstenaarslevens, zooals van Novalis,
Brederô, Paulus Potter, Perk, Mankes, Mozart, die het niet eens of, zooals Chopin,
maar nauwelijks tot den ‘middelbaren’ leeftijd brachten, levens, die, als verschietende
sterren, eensklaps een schitterend licht verspreiden, om, nauwelijks bespeurd en in
hun beteekenis begrepen, reeds weer voor 't verrukt, verwonderd oog in het donker
te verdwijnen, ons slechts de schoone herinnering achterlatend en het genot hunner
werken van duurzame waarde.
Zulk een leven, en tevens veel minder vruchtbaar dan het leven der zooeven
genoemden, was dat van Gerard Bilders: een heel kortstondige straling, heenijlend
naar het diepe donker eener nagenoeg volkomen vergetelheid.
Slechts weinige jaren telde dit menschenieven, waarin de vonk van het genie ras
aanwies tot een vlam, brandend te fel voor haar broze behuizing, een
kunstenaarsbestaan, waarvan de geestelijke motor werkte met een kracht, een drang,
een stuwing, te hevig voor zijn stoffelijke omhulling, en waarvan slechts eenige
uiterst schaarsche en moeilijk terug te vinden sporen zijn aan te wijzen. Want poover,
niet meer dan vijftien, is het getal zijner bewaard ebleven werken, die van een enkelen
tijdgenoot de toevallige aandacht trokken en waarvan slechts een paar in onzen tijd
bekendheid behouden ebben in den maar uitermate beperkten kring van diegenen,
die niet alleen de veelbewandelde hoofdwegen, doch ook de meer verborgen en
bescheiden paden van het terrein onzer schilderkunst plegen op te zoeken, terwijl
men buiten dien kring van het bestaan dier werken - zooals mij bij mijn onderzoek
tallooze malen gebleken is - volslagen onkundig is, ja zelfs van den naam Gerard
Bilders nooit gehoord heeft.
Voor een deel is dit toe te schrijven aan de omstandigheid, dat hij, jongeling nog
en aankomend artiest en dus uiteraard al op den achtergrond, bovendien,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

74
tijdens zijn leven en na zijn dood, in de breede schaduw bleef van de destijds, en ook
geruimen tijd later nog, alom bekende en vermaarde kunstenaarsnamen van zijn
vader, Johannes Warnardus Bilders, eveneens landschapschilder, uit wiens eerste
huwelijk (met een Duitsche vrouw) hij was geboren, en van diens tweede echtgenoote
(sinds 1880) Marie Bilders - van Bosse, die Gerard als zoodanig nooit gekend heeft.
Zij overleefden hem vele jaren, deze twee zeer verdienstelijke artiesten - de man
overigens had grooter talent dan de vrouw - maar beiden van geringer
oorspronkelijkheid, van minder eigenen schildersdrang naar verwezenlijking van
persoonlijke schoonheids-ontdekkingen en zeer zeker ook van veel bescheidener
geestelijke structuur dan de jonggestorvene, wiens vluchtige roep door den machtigen
druk dezer beide beroemde namen nog te sneller en te zekerder moest ondergaan en
ook bij de op hen volgende generaties niet herleefde.
Het is opvallend, dat de in de 18de eeuw in Engeland, Duitschland en Frankrijk
opgekomen Romantiek, ook later, in de 19de eeuw, in onzen nuchteren, realistischen
volksaard nooit meer dan ten halve vermocht door te dringen en zoowel in onze
litteratuur, sedert de tranenrijke en zuchtenzwangere Rhijnvis Feith-periode (de
‘Julia’!), als naderhand in de schilderkunst, behoudens enkele uitzonderingen, zooals
bijv. Bellamy, Elisabeth Post, Potgieter, de Genestet, Mevr. Bosboom, J.G. Schwartze,
H.A. de Bloeme, Bakker Korff, Allebé (de beide laatsten met een
humoristisch-anekdotischen inslag), slechts door matige talenten en lauwe
temperamenten, de beroemde Ary Scheffer meegerekend, wordt vertegenwoordigd.
Maar in het derde kwartdeel der 19de eeuw, tegen dat zij gaat versterven, beleeft zij
nog een krachtigen, fleurigen opbloei in eenige kunstenaars van groote en blijvende
beteekenis: in den dichter Jacques Perk, in de schilders Thijs Maris en, voor zoover
hun jeugdwerk betreft, zijn beide broeders, in Jozef Israëls, Joh. Bosboom en Artz,
in onzen Gerard Bilders en, op het gebied van de toonkunst, in Johannes Verhulst,
den vriend van Mendelssohn, als componist, maar vooral als dirigent en daardoor
als vertolker van de meesterwerken der Duitsche, klassiek-romantische school, en
in Jan de Graan, den in zijn tijd bij ons hoog vereerden en ook in 't buitenland
vermaarden violist, vriend van Artz en Kaemmerer in Parijs, leerling van Frans
Coenen en een tijd lang van den wereldberoemden Joseph Joachim, die groote
belangstelling in zijn opleiding koesterde. En, in een andere sfeer, op een gansch
ander plan, drong ten slotte de romantiek ook in onze herlevende bouwkunst en de
monumentale schilderkunst door (Cuypers, Derkinderen).De levens van drie der hier genoemde kunstenaars vertoonen een trieste
overeenkomst, die van Jacques Perk (geb. 1859), Jan de Graan (geb. 1852) en Gerard
Bilders (geb. 1838), wier leven en wier werk ten volle tot dien rijken, gezuiverden
nabloei, dien onverwachten omhooggang der romantiek behooren, waarvan zij zoo
typeerende representanten zijn. Kort, maar fel
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brandde hun aardsche levensvlam; hevig, intens, alles-verteerend werkten geest en
gevoel beide in hen. Perk, de Graan en Gerard Bilders, alle drie hadden een teer
gestel en werden door een sleepende kwaal ten grave gebracht, de eerste op zijn
22ste, de tweede op zijn 21ste, de derde op zijn 26ste jaar.
Op 9 December 1838 werd Albertus Gerardus, genoemd Gerard, Bilders te Utrecht
geboren, eenige maanden na Allebé en Mauve, één jaar vóór Thijs, één jaar ná Jacob
Maris en Artz, drie jaar na den veeschilder Nakken.
Op bijna 18-jarigen leeftijd (Nov. 1856) kwam hij onder de leiding en bescherming
van den zeer vermogenden, toen 42-jarigen letterkundige Johannes Kneppelhout
(Klikspaan), die na vele hardnekkige, maar volkomen mislukte pogingen, om zich
als Fransch auteur en dichter uit de school van Victor Hugo erkend te zien, in de
jaren 1841-'44 de schrijver der bekende en ten deele zeer verdienstelijke, ook door
Potgieter en Busken Huet geprezen studentenboeken was geworden, waarmee hij,
naar hij in zijn voorberichten te kennen gaf, ten doel had, de studeerende
jongelingschap tot waarschuwing, leiding en voorlichting te strekken. Hij had Gerard
een paar keer in het atelier van zijn vader gezien en al spoedig het plan opgevat, de
opleiding van dezen ‘jeugdigen woesteling’, die hem ‘een onbesnoeid, maar ook
volstrekt onbedorven natuurkind’ toescheen en die ‘volstrekt niets anders worden
wilde dan schilder, evenals zijn vader, en bepaaldelijk dierenschilder’, op alle wijzen
te steunen. Door Gerard's vader werd ‘het voorstel.... tezamen iets van den knaap te
maken.... dankbaar aangenomen’. Zoo schrijft Kneppelhout in de Inleiding tot de
sedert dien tusschen hem en den jongeling ontstane en tot diens overlijden toe
voortdurende briefwisseling, welke hij elf jaar daarna (in 1876), tezamen met Gerard's
Dagboek in druk heeft gegeven, maar buiten den handel gehouden, zoodat ook deze
schriftelijke uitingen van den jong gestorven kunstenaar slechts aan zeer enkelen
bekend geworden en thans vrijwel vergeten zijn. In het Dagboek vindt men de
weerspiegeling van zijn morbiden, overgevoeligen gemoedsaard, velerlei algemeene
beschouwingen, de weergave van vertwijfelde, deemoedige, sarcastische stemmingen,
soms ook een meesterlijk-humoristisch tooneeltje in Dickensachtigen trant, of een
ontboezeming over zijn zoo vurig geliefde natuur. De Brieven bevatten een massa
feitelijke bizonderheden omtrent zijn leven en zijn arbeid, zijn artistieke illusies, zijn
opvattingen van schoonheid en picturale kwaliteit, en daarbij telkens ook zijn kijk
op de natuur, de menschen en het leven. Niet in de laatste plaats geven zij een beeld
van den grooten dagelijkschen strijd, die door ieder waar kunstenaar in zijn jeugd
en groei moet doorstreden worden en die voor den jongen Bilders door de
omstandigheden nog zoozeer werd verzwaard.
Met de paar brieven, die wij van Rembrandt over hebben, die van Jozef Israëls
(helaas nog niet uitgegeven), die van Bosboom, enkele van Willem
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Roelofs en de brievenbundels van Vincent van Gogh, zijn de brieven van Gerard
Bilders, om hun rijken inhoud, hun afwisselende stemming, hun spitsen, pittigen
stijl, hun dikwijls rake karakteristiek en hun overvloed aan humor, de meest
interessante en onderhoudende Hollandsche schildersbrieven, die wij bezitten. Behalve
de zooeven genoemde komen geen andere, van welken meester ook der Haagsche
of Amsterdamsche school - Jan Veth, een minstens even begaafd schrijver als schilder,
hier niet mee te rekenen - in éénig opzicht met die van Gerard Bilders in vergelijking.
Zij zijn zonder twijfel met die van Jozef Israëls en van Gogh de best geschrevene
van alle en verraden zelfs een zóó persoonlijk schrijftalent, dat zij den
kritisch-letterkundigen Kneppelhout al spoedig, toen het groote succes zich wachten
liet, in twijfel brachten, of Gerard maar niet liever het schilderen er aan geven moest,
om zich voortaan geheel op het schrijven toe te leggen. Hij houdt hem dit in den loop
der jaren meer dan eens onomwonden voor; tot zelfs, om zoo te zeggen, aan het
sterfbed van den armen teringlijder kan hij zijn teleurstelling over het niet-slagen
van zijn protégé blijkbaar moeilijk verkroppen en hij ontziet zich niet, in zijn laatsten
brief (van 28 Febr. 1865) - na den overgang van het aardsche naar het hemelsche
leven met het trekken van een ‘kwade kies’ vergeleken en voorts eenige regels aan
de zaligheid hiernamaals gewijd te hebben - met een verbluffend gemis aan
fijngevoeligheid en eerbied jegens den stervende, nog wéer eens vol te houden: ‘Gij
hadt alleen geen schilder moeten worden, beweer ik’ (dat ‘beweer ik’ is teekenend!).
‘Er zat een letterkundige in u.’ En dan vervolgt de maecenas: ‘Maar wat mij altijd
spijt, is,.... dat gij u niet onvoorwaardelijk aan mij hebt overgegeven.... dat gij niet
van mij uw “médecin de l'âme” gemaakt hebt.’ - Nog in 1876, in zijn inleiding tot
de Brieven, volhardt Kneppelhout: ‘Er zat een letterkundige, een schrijver in hem.
Niet in zijn penseel, in zijne pen lag zijne toekomst,’ en hij betreurt het, dat ‘zijne
onderwerpen.... hoogst eenvoudig en uiterst zedig van kleur en behandeling’ waren.
Intusschen, aanvankelijk was Kneppelhout van een tegenovergestelde meening.
Behalve de schildersopleiding, neemt hij ook de breedere, algemeene ontwikkeling
van den 18-jarigen Gerard ter hand, overtuigd, dat de aankomende schilder niet alleen
moet leeren teekenen en schilderen, maar zich noodzakelijk ook eenige kennis eigen
maken van al ‘die vakken, die het hoofdvak luister en omvang kunnen bijzetten,
zoodat de kunstenaar niet buiten de algemeene beschaving sta.’ Van het begin van
December 1856 tot April '58 deed hij Bilders inwonen ten huize van den heer H.J.
Dirksen, leeraar aan het gymnasium te 's-Gravenhage, bij wien hij verscheidene jaren
later ook zijn toenmaligen beschermeling Jan de Graan, hierboven genoemd, voor
diens opvoeding en onderwijs in de kost deed. Dank zij zijn grooten aanleg en ijver
was de jonge Gerard volgens Kneppelhout ‘in weinige
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maanden het Fransch en het Engelsch meester.’ Inmiddels zou Simon van den Berg,
schilder en tevens directeur van het Mauritshuis, toezicht houden op zijn
schilderstudie. Maar Gerard schijnt van v.d. Berg's persoonlijken invloed weinig te
hebben willen weten en de Teekenacademie, die hij volgen moest, naar Kneppelhout's
zin te weinig bezocht te hebben. In zijn eersten brief aan zijn beschermer (7 Dec.
'56) uit hij echter groote ingenomenheid met het onderwijs en den tact van Dirksen
en zijn dankbaarheid jegens v.d. Berg voor de vergunning, om in het museum te
copieeren. Hij wordt hier aanstonds het meest getrokken en geïmponeerd door Paulus
Potter, den grooten en fijnen, eveneens héel jong, op 28-jarigen leeftijd, overleden
meester, wiens werk een onmiskenbaren invloed op dat van Gerard Bilders gehad
heeft, wat het coloriet en nog meer wat het licht, maar vooral wat de innerlijke
verwantschap betreft. Terstond begint hij het schaap en het lammetje te copieeren
van de beroemde schilderij ‘De jonge Stier’, waarvan hij schrijft: ‘Hoe langer ik die
schilderij bezie, hoe meer schoonheden er voor mij in zichtbaar worden.’
Bij zijn volgende museumbezoeken gaat hij meestal dadelijk weer 't eerst op Potter
af, voor wiens kunst hij een onbeperkte vereering opvat.
Gerard's Haagsche studietijd is zeer vruchtbaar geweest zoowel voor zijn picturale
als voor zijn litteraire ontwikkeling. Uit zijn brieven blijkt, dat de beschouwing van
de werken der groote Hollandsche meesters in het Mauritshuis hem ‘aanspoort tot
het kinderlijk volgen der natuur’ en tot een getrouwe weergave van alle ‘kleine
naïveteiten en finesses’. Hij krijgt van v.d. Berg een ‘ramskopje’ (van een niet
genoemden schilder, wellicht van v.d. B. zelf, die dierenschilder was) te leen, om
thuis daarnaar te schilderen, en op het museum is hij druk bezig aan een kopie van
‘den koeijenkop op den Potter’ volgens de grootte van het origineel, maar de korte
en donkere dagen (Jan. '57) bemoeilijken hem erg in zijn streven, ‘fijne toonen en
tinten te begluren en weder te geven’, en vooral op het museum is het vaak zeer
duister. Spoedig komt ‘een hondenkop van Snijders’ aan de beurt, die hem verbazend
ontevreden maakt over zich zelf en hem het ellendige gevoel geeft, nog niets te weten
of te kunnen. Hij is op de Teekenacademie bezig met pleisterteekenen en hij krijgt
bovendien geregeld Engelsche les. Zoo is hij heel den dag druk bezig, schrijft hij,
en vele avonden nog van 6 tot 9 uur bezet. Hij verkoopt een schilderij aan den heer
Crooswijk te Rotterdam, op bestelling, voor zestig gulden en wordt op zijn verzoek
door S. v.d. Berg voorgehangen als werkend lid van Pulchri. Steeds meer gaat hij
begrijpen, hoeveel hij zich nog dient eigen te maken, om ‘een redelijk schilderijtje’
te produceeren, iets, dat de moeite waard is, bekeken te worden. De gedachte, dat
hij op anderen gelijken zou, kan hij ‘onmogelijk uitstaan’. Hij wil zelfstandigheid
veroveren, doch daarbij steeds ‘het beeld der natuur voor oogen’ houden. Hij wil de
natuur in, zich aan de werkelijkheid om hem heen wagen,
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een boerderij van Kneppelhout gaan schilderen en hij voedt de vurige illusie, den
komenden zomer (1857) in Oosterbeek buiten te gaan werken. ‘Honderd gedachten
en compositiën warrelen’ hem ‘door het hoofd.... Alles verdringt zich’. Het copieeren
verveelt hem langzamerhand gruwelijk; liever beproeft hij zijn krachten aan een
schapenkop, dien hij van den slager heeft gekregen en waarnaar hij een drietal studies
schildert, die, tot zijn ‘zeer groote vreugde’, van den Berg's tevredenheid verwerven.
Hij legt ‘een paar schilderijtjes aan’, maar, voegt hij er uitdrukkelijk bij, ‘niet.... om
te verkoopen’. De natuur, die hij in April '57 te Oosterbeek opzoekt en te benaderen
tracht, heeft hij ‘weer hartstogtelijk lief gekregen’; hij haakt naar den zomer, maar
hij is kritischer dan ooit tegenover zijn werk geworden. Op een morgen heeft hij,
zoo schrijft hij in een brief van Mei, ‘schrikkelijk gesukkeld en geknoeid aan eene
lucht’, ze ‘tweemaal.... er afgehaald’ en is toen voor de derde maal eraan begonnen.
Hij heeft, in ‘het pedante vermoeden’, dat de schuld ‘aan de verw kon liggen, nieuwe
materialen aangeschaft’ en besluit met de zoo dikwijls gehoorde klacht aller
landschapschilders: ‘Ach! die luchten kosten wat zuchten!’ - En moedeloos bekent
hij: ‘Het is het groote struikelblok, waar ik eeuwig en altijd over val’.
Intusschen, hetzelfde schilderijtje wekt ten slotte de tevredenheid van zijn vader
en zelfs van Kneppelhout, ‘zoodat nu dit stukje’, dat hem ‘zooveel onaangename
uren heeft gekost’, hem ‘toch nog... twee aangename oogenblikken heeft opgeleverd’.
Aan raadgevingen laat men 't hem niet ontbreken. Kneppelhout wil hem tweemaal
per week naar Leiden laten komen, om het ‘platen-museum’ (Prentenkabinet der
universiteit) te bezoeken. Zijn vader raadt hem, in Oosterbeek meer landschap te
gaan schilderen en vooral beesten zeer in de details te bestudeeren. In Sept. '57 meldt
hij, in de vijf weken, die hij te Oosterbeek doorbracht, veel studies te hebben gemaakt,
daarna ‘twee kleine schilderijtjes afgemaakt, drie middelmatig groote.... en twee
kleinere begonnen’ te zijn.
Zeer belangwekkend is een brief van 14 Jan. 1858. Hij heeft zich nu vooral erop
‘toegelegd, de koppen der beesten en andere onderdeelen’ uitvoeriger en zorgvuldiger
te behandelen, doch zijn luchten, klaagt hij, ‘zijn de ware nog niet. Ik ben nog altijd
zoekende, zonder nog gevonden te hebben. De grootste moeijelijkheid voor mij is,
een rijkdom van vorm en van kleur, van licht en bruin te krijgen, zonder onzuiver
en donker van toon of wild van teekening te worden. Ook het groen is een groot
struikelblok; den eenen dag schijnt mij te blaauw, wat mij den volgenden te geel of
te bruin voorkomt.... Ik vind mijne kleur.... te plat, niet fijn, niet edel’.
Tegelijkertijd is hij op de Academie met pleisterteekeningen bezig; na Achilles
zijn o.a. de Venus van Milo en een Christus van Michel Angelo aan de orde gekomen.
Inmiddels is hij vervuld van de groote litteratuur. Heinrich Heine be-
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toovert hem, maar Kneppelhout, gedachtig aan zijn eigen ‘zwarten tijd’, ontraadt
hem (Dec. '56) nadrukkelijk die lectuur: ‘Dat geestige vergif is de pest voor iedereen....
hij zal u onmerkbaar het geloof aan alle dingen benemen’. Hij is, begin Mei '57, met
zijn ‘Engelschen meester aan Byron begonnen’ en opgetogen getuigt hij: ‘Eene
nieuwe wereld van poëzy gaat mij open’. Met aandacht en studie verdiept hij zich
in den ‘Manfred’. Zijn geestelijke opvoeder en mentor raadt hem de lezing van
tragedies van Byron en Milton echter voornamelijk aan, omdat deze ‘zeer nuttig’
zijn als voorbeelden van constructie. Ook Walter Scott leest hij en met den heer
Dirksen besteedt hij iedere week een avond aan een of ander Fransch stuk. Zijn
onderwijzer in het Engelsch hoopt hij te overreden, weldra een drama van Shakespeare
met hem onder handen te nemen.
Voorts bezit hij een groote ontvankelijkheid voor muziek en hij verklaart (in
voormelden brief van 14 Jan. '58) zich ‘nooit gelukkiger’ te gevoelen, dan wanneer
hij ‘goede muziek’ hoort. Den grooten violist Wieniawski heeft hij op een concert
gehoord en ‘geheel opgetogen en vol ervan’ is hij thuis gekomen.
Bij dat alles vindt hij nog tijd, om de Academie te volgen, 's avonds op Pulchri te
werken, schermlessen en zeebaden te nemen en.... zijn belijdenis te doen bij den
bekenden Hervormden predikant Ds. Koetsveld. Geen wonder, dat Dirksen, aan
wiens zorg en leiding hij werd toevertrouwd, zich in een uitvoerigen brief aan
Kneppelhout van 20 Febr. '58 met groote ingenomenheid over Gerard, ‘een jong
mensch vol vuur en leven,’ uitlaat.
Niet geheel zonder voldoening, en terecht, zal de heer van den Hemelschen Berg,
aan wiens zorg, inzicht en overleg toch zeker voor een deel deze resultaten te danken
waren, nu en dan zijn talentvollen pupil hebben aangezien. Maar tevens zag hij nog
tekortkomingen, nl. in optreden en verschijning, die hij zich voornam te corrigeeren;
er zal heel wat geschaafd en gepolijst moeten worden: ‘Tot nog toe hebt gij u een
jongen gevoeld en als een jongen gedragen’, vermaant de wereldwijze Kneppelhout
hem eind Jan. '58, ‘dit moet nu uit raken; gij moet leeren, handschoenen dragen en
een hoed opzetten.... Als een jong kunstenaar zich lief en gunstig presenteert.... flink
en aardig weet te praten, brengt hem dit een geducht eind in de opinie vooruit. Zet
dus het zwijgen op zij.... wees een beetje buigzaam, niet meer zoo stug’. En hij wijst,
als lichtend voorbeeld, op Pieneman, wiens ‘opgang’, zegt hij, ‘voor de helft in zijn
omgang gelegen’ heeft. Hij drukt Gerard op het hart, om zijn ‘best te doen, ook een
beetje pleizierig te worden’ en spreekt de hoop uit, dat men hem daar, waar hij hem
denkt te introduceeren, niet ‘een vervelend, stijf wezen’ zal vinden. De man van de
wereld brengt den onbedreven knaap al dit kostelijks op goedhartigen, welmeenenden
toon onder het oog en doet daarbij geen moeite, zijn zoo echt-menschelijke
beschermers-eerzucht te verbergen: ‘Denk eraan, óók om mij, en dat ik ook graag
een beetje eer met u inleg en ambitie in u heb’.
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Heel goedig antwoordt Bilders hierop met de belofte, dat hij ernstig wil trachten,
zich ‘meer als mensch te gedragen’ en zijn beschroomdheid en stugheid af te leggen,
maar, verklaart hij, ‘ik houd er niet van met mijn gevoel te koop te loopen; het is mij
zoo iets dierbaars, dat ik het liever in mijn boezem bewaar en er mij in de eenzaamheid
geheel aan overgeef’. Tegenover zijn beschermer bekent hij zijn onoverwinlijke,
door dezen zoo moeilijk te verdragen, gereserveerdheid - dezelfde, aan een diepe
kunstenaarsnatuur zoo dikwijls, ja, zoo noodwendig, eigene hoedanigheid, die
Kneppelhout in zijn lateren protégé de Graan in nog veel heviger mate ergeren en
hinderen zou - onomwonden; alles wil hij zijn vaderlijken vriend toevertrouwen,
maar het is hem onmogelijk: ‘het is mij, alsof de woorden mij niet uit de keel willen,
als ik spreken zal, noch uit de pen, als ik schrijf’. In den grond was dit niets anders
dan zelfhandhaving van deze jonge kunstenaars, een instinctmatige en rechtmatige
beveiliging van het diepste gemoedsleven tegen het binnendringen en ingrijpen van
een vreemden invloed, dezelfde tegenstand, dien ook, vele jaren vroeger reeds, de
jeugdige, meer zelfstandige en spotlustige de Genestet bood, waardoor Kneppelhout
zich genoodzaakt vond, van alle inmenging in diens ontwikkeling af te zien, een
teleurstelling, waaraan hij nog in zijn ‘Open brief aan Conviva’ in de Gids van Nov.
1878 met een onverbloemde gekrenktheid over den ‘spotvogel’, die hem ‘hinderde’
en ‘zoo kennelijk’ zijn ‘weg niet op wilde’, uiting gaf.
Twee bizonderheden in Gerard's voormelden brief boezemen ons deernis in met
den jongen strever en werker: zijn zich aankondigende kwaal en de minder hartelijke
houding destijds van zijn vader. Tijdens een verblijf bij zijn ouders in Oosterbeek
heeft hij nl. zulke ‘geweldige hoestbuyen’ gehad, dat zijn vader hem verklaarde
‘beangst te zijn, dat zijn huisheer nieuwe plafonds zou moeten laten maken vanwege
de dreuning’, daardoor veroorzaakt.
In zijn volgenden brief komt Kneppelhout nog eens op het behandelde teere
onderwerp terug, waarbij hij de tactische fout begaat, voor zijn paedagogischen toeleg
ál te onbewimpeld uit te komen: ‘de scherpe hoeken moeten er af; gij moet
afgeschuurd, wat gladder, wat bruikbaarder, wat, in één woord, beschaafder worden’.
Maar Gerard blijft zachtmoedig en handelbaar. Een open oog heeft hij evenzeer voor
de gebreken van zijn schilderijen als voor die van zijn karakter. In de eerste beijvert
hij zich, zoo schrijft hij 14 Maart '58, tevergeefs, grootere uitvoerigheid en meer
beschaafdheid van factuur te bereiken, wat hem zelfs met de fijnste penseelen, die
hij maar krijgen kan, niet genoeg naar zijn zin gelukt; bij het ‘bewerken’ van zichzelf
neemt hij zich ernstig voor, ‘noch den grattoir, noch den puimsteen te sparen’.
Met de onzachte wenken, die Kneppelhout in het begin van 1858 zijn jon-
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gen, ongefatsoeneerden vriend met het oog op zijn manieren, optreden en uiterlijk
meende te moeten geven, had hij reeds toen een bepaalde bedoeling, waaraan hij
uitvoering gaf, door in Mei 1858 Gerard naar Genève te zenden, om zich daar te
stellen onder de leiding van den dierenschilder Charles Humbert, met wien Kn.
vroeger in relatie gekomen was. Tevens moest daar Gerard's opvoeding een ‘final
touch’ ontvangen, waartoe hij hem bij voorbaat reeds in ‘enkele der fatsoenlijkste
huizen van Genève’ had geïntroduceerd. Het succes, dat de jonge Hollandsche schilder
in dit laatste opzicht daar had, ging Kn. echter weer veel te ver. Gerard sloot er nl.
vriendschap met een jongen graaf de Pourtalès, die evenals hij zich aan de
schilderkunst had gewijd, maar een dergelijke ‘vertrouwelijkheid en
gemeenzaamheid’.... ‘tusschen den eedelman en den burgerknaap’ achtte hij iets
onnatuurlijks en verkeerds. Dat Gerard ook meermalen bij de ouders van zijn nieuwen
vriend, die een buiten nabij Genève bewoonden, aan huis kwam en nu en dan logeerde,
keurde hij evenmin goed, daar die bezoeken en die omgang hem te veel gewenden
aan een luxe en comfort, die hij in het vaderland weer zou moeten missen. Nog veel
minder echter was Kn. ingenomen met de aanraking die zijn troetelkind - dat hij,
naar de opvattingen van dien tijd, nog versterkt door zijn persoonlijke liefhebberij
in het leiden, fatsoeneeren en besnoeien van jonge naturen, wel wat ál te zeer als een
kasplantje behandelde - eenigen tijd later te St. Ange in Savoye met enkele jeugdige
Parijsche schilders kreeg, volgens hem een troepje ‘kwajongens’, aan wier ‘dwaze
luim en roekeloozen spot’ Gerard ‘zijne onschuld offerde’.
Onder toezicht van Humbert, die hem ‘bij uitnemendheid bevalt’, tijgt Gerard in
Genève terstond aan het werk en voltooit er weldra een schilderij met eendenkooi,
waarin hij vrijwel den gewenschten luchttoon meent gebracht te hebben, en nog ‘een
klein schilderijtje’, maar einde Mei is hij reeds, op raad van Humbert, naar St. Ange
vertrokken, een dorpje, op ongeveer vier uur van Genève gelegen. Hij heeft zijn
intrek genomen bij een boer en tracht zich aan het leven der Savoyaarden aan te
passen: ‘Varkens, schapen, kippen, alles wandelt van tijd tot tijd in de kamer en men
heeft den geheelen dag werk, die beesten te ontwijken’ (brief van 13 Juni '58). Het
landschap bekoort en verrukt hem: ‘....er is hier iets liefelijks, iets zachts, iets rustigs,
en het landschap, met die kudden koeijen, schapen en geiten, kan de heerlijkste
compositiën opleveren.... men ontdekt steeds nieuwe toonen, kleuren en vormen, en
toch is hier tevens veel, dat aan de Hollandsche natuur herinnert.... 's Avonds en bij
regenachtig weer lees ik veel’.
Begin Juli is hij met de Pourtalès op een voetreis gegaan, elk beladen met een
vracht van veertig pond aan kleerentasch, schilderkist, portefeuilles, veldezel, stoel,
etc. Over Luzern, Fluëlen, Altorf komen ze ‘doodelijk vermoeid’ te Meyringen aan.
‘Die omstreken waren deftig en indrukwekkend,’ schrijft hij 28 Juli, maar hij bevindt
zich nu ‘in een staat van domme ver-
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wondering en onbekwaam iets van die verschrikkelijke bergen te maken’. Hij is
daarvoor te veel Hollander en de zoeker van het intieme. Duidelijk komt dit tot uiting
in de ontboezeming: ‘Ontegenzeggelijk is Zwitserland schoon, grootsch en deftig,
doch als ik denk aan de Geldersche landschappen en beesten en de zachte, liefelijke
omstreken van 's-Gravenhage en het donkere eikengroen, dan gevoel ik in mijn hart,
dat ik Hollander ben en Holland schilderen wil. Ik begrijp die bergen zoo niet en
onwillekeurig zoek ik in de Zwitsersche natuur wat mij aan Holland herinnert’.... ‘Ik
geloof ook, dat ik nu beter begrijp, wat het schoone van ons Holland uitmaakt’.
....Van uit de verte verliest Kneppelhout hem geen oogenblik uit het oog en hij schrijft
hem uitvoerig, waar hij heengaan, hoe hij reizen, wanneer hij ergens aankomen, wat
hij schilderen en niet schilderen, wat hij lezen en niet lezen moet; wat lectuur betreft,
beveelt hij hem nu de Zwitsersche auteurs Töpffer en Auerbach aan.
Met Chamounix als uitgangspunt maakt Gerard nu eenige bergtochten, bericht hij
3 September. De Mont-Blanc in avondzonneschijn maakt een grooten indruk op hem
en de ‘Gorge des montées’ nabij Argentière vindt hij schoon door ‘eenzaamheid en
woestheid’, maar de stemming, daardoor in hem gewekt, is slechts die van droefheid.
Het plaatsje Bex, bij Martigny, geeft hem een aangenamer indruk. Hij houdt van ‘die
dorpen, die tegen bergen aanleunen en zich onder boomen verschuilen en wier bestaan
men alleen bemerkt aan de torenspits en hier en daar aan een blaauw rookje, dat uit
de schoorsteenen naar boven dwarrelt’.
In een hemzelf en zijn kunst kenschetsend schrijven van 15 Oct. '58, waarin hij
zegt voortaan geen weiden met roode, witte en zwarte koeien meer te willen
schilderen, maar boomrijke landschappen met beesten, spreekt hij de kleurverlangens
uit, die hem vervullen, het palet, waarvan hij droomt: ‘Hoe heerlijk was de natuur
met die fijne herfsttoonen.... Een blaauwe hemel, maar van een blaauw, dat geen
blaauw meer is.... en waarover een zeker waas hangt, dat geweldig moeijelijk te
vatten is.... En welk een rijkdom van kleuren in de boomen en gronden! De herfst is
het saizoen der schilders. Dichters mogen de lente prijzen,.... maar de herfst is mijn
ideaal’. En dan volgt er, naar den geest des tijds, een romantische, misschien wat
sentimenteele vergelijking tusschen ‘de laatste bladeren aan de boomen’ en ‘een
vriend, dien ik vaarwel ga zeggen’. Het vaarwel nadert dan ook inderdaad en duidelijk
voelt hij, wat een moeite het hem kosten zal, zich los te scheuren van de natuur, die
hem zulke heerlijke kleurillusies schonk en de innerlijke voorstelling van zoovele
aanlokkelijke composities, die hij zou willen schilderen. In Genève kan hij het haast
niet meer uithouden: ‘Ik haat van harte’, schrijft hij, ‘alle stadsboomen en alle schapen,
die men aan de poorten der stad ziet grazen’. - Maar tegelijkertijd begint hij toch
hevig terug te verlangen naar ‘een Hollandsch hart en een Hollandschen handdruk’.
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Nog vóór zijn vertrek valt hem een onverwacht en, naar hij zelf meent, onverdiend
succes te beurt met twee schilderijen, die op een tentoonstelling te Genève een goede,
eigenlijk ‘veel te mooie’ beoordeeling krijgen, waarin de grondige studie, het
‘gelukkige’ zonlicht, zijn liefde voor de natuur geprezen worden. Hij hecht wel niet
aan recensies, maar kan toch niet ontkennen, dat deze hem ‘veel genoegen doet’....
‘En buitendien: een eerste recensie vergeet men niet’.
Maar dan moet al spoedig de thuisreis worden aanvaard, die, doordat hij zich in
verschillende steden ophoudt, tien dagen duurt, en 10 November '58 is hij weer te
Amsterdam. Ongeveer een week later echter gaat hij, ingevolge Kneppelhout's
beschikking, in diens win ter woonplaats Leiden op kamers wonen. Nauwelijks is
Mei in het land, of het verlangen bekruipt hem, naar buiten te gaan en ‘de natuur
weder eenige kleuren af te zien’. En dan volgt er (brief van 16 Mei '59) een bekentenis
van afhankelijkheid van, intiemst verlangen naar en noodzakelijk contact met de
natuur in deze woorden, die, zoo denkt men onwillekeurig, eerder uit de pen van een
schilder der Fransche Barbizonschool of van een der Haagsche meesters, dan uit die
van een Hollandsch schilder uit de jaren tusschen 1850 en '60 konden zijn gevloeid:
‘Tegen Mei en Juny beginnen de winterschilderijen er zoo geheel als schilderijen uit
te zien en nemen de kleuren zelfs in luchten, verschieten en voorgronden iets van
bhmenhuistoonen aan. De zon van het verleden studiejaar schijnt dan niet meer zoo
sterk in het geheugen, en alles krijgt in de schilderijen het aanzien van een gevlekt
clair-obscur’. Men ziet, welk een volbloed natuur-impressionist Bilders zich reeds
toont láng voordat er nog van een Haagsche school sprake is. Trouwens ook
Kneppelhout - men moet hem, behalve wegens zijn bestendige zorg en steun, ook
in deze de eer geven, die hem toekomt - heeft een open oog voor 't nauwe en
voortdurende contact met de natuur, dat de landschapschilder behoeft, en moedigt
hem aan, dikwijls naar buiten te gaan en liefst ergens bij een boer intrek te nemen.
Dit doet hij dan ook en hij vindt onderkomen ergens dicht in de buurt, aan den kant
van Leiderdorp, nog onder den rook der stad blijkbaar, want als hij 's nachts, tot zijn
grooten schrik, den torenwachter van het Leidsche stadhuis zijn deuntje hoort blazen,
denkt hij dadelijk aan zijn stokdoove hospita, die daar nu zeker geen last van heeft.
Steeds meer verinnigt zich zijn kleurgevoel en voltrekt zich een wondere eenheid
tusschen hem en de omringende natuur. De met boomen en struiken omgeven
boerderij biedt hem een overvloed van ‘schilderachtige hoeken’ en de groote Julihitte,
die hem verhindert, de koebeesten in het open veld te bestudeeren, heeft voor hem
dit voordeel, dat zij hem ertoe dwingt, zijn aandacht uitsluitend te richten op het
landschap zelf en op de atmosfeer, die erover hangt en alles omhult, op ‘die vette,
welige kleuren, dat verschil van toonen, dat fijne, luchtige waas’. Geheel overgegeven
aan deze schoon-
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heden van de Rijnlandsche weiden, vergelijkt hij die met zijn geliefde Gelderland,
dat hem, zegt hij, nog het meeste aantrekt om de kleuren der beesten, want deze zijn
in de buurt van Leiden ‘bijna uitsluitend zwart; de fijne nuances, perelkleurige, lichte
en donker-roode toonen vindt men hier niet.’
Dit Leidsche intermezzo duurt maar een jaar en van begin November '59 af woont
hij te Amsterdam, in de Warmoesstraat (destijds een heel behoorlijke woonstraat),
erg naar zijn zin, op een vrij groote en nette achterkamer met alkoof en met ‘veel en
zuiver licht’ en uitzicht op het Damrak. Met zijn kunst gaat het nu verder steeds meer
in stijgende, met zijn gezondheid echter steeds meer in dalende lijn. Zoowel het een
als het ander weerspiegelt zich duidelijk in zijn brieven, die een boeiende mengeling
vormen van allerstrengste zelfkritiek, diepe ontgoocheling en verslagenheid,
wanhopigen twijfel aan zijn schilderstalent en, soms daarop zonder overgang
volgenden, koelen zelfspot, luchtige ironie en kostelijken humor tegenover het zware
kunstenaarsbestaan en de onverschillige wereld daaromheen. Zijn situatie is intusschen
niet onbelangrijk verzwaard doordat in zijn verhouding tot Kneppelhout, die wenschte,
dat hij ‘op eigene beenen leerde staan’, sinds kort ‘een wijziging’ is gekomen, hetgeen
wel zal duiden op de intrekking van geregelden onderstand. Er komt nu een vleug
van voorspoed en waardeering. Enkele weken geleden had zijn vader, met een werk
van hem zelf, twee schilderijtjes van zijn zoon naar een kunstkooper te St. Petersburg
verzonden en sedert had Gerard geen andere gedachten gehad ‘dan aan Russen in
fraaye pelzen, met zware beurzen, groote harten, zwellende van kunstliefde en een
warm gevoel voor Savooische geiten’. Nauwelijks in Amsterdam, krijgt hij nu het
heugelijk bericht, dat de koopman zijn beide schilderijtjes heeft gekocht.... voor
tezamen f225! Een in Leiden aangevangen stuk heeft hij nu heelemaal ‘oversmeerd’
met een hooggebergte. Heerlijk, maar geweldig moeilijk, vindt hij het, ‘zoo met
groote kwasten groote plannen op groote doeken te maken’, terwijl in het vlakke
Hollandsche landschap, dat de groote tegenstellingen mist van lijnen en van ‘breede
massa's licht en schaduw, die zoo schoon zijn en tevens een zoo krachtig hulpmiddel
bieden’ (voor het perspectief nl.), juist de ‘tweede gronden en verschieten zoo
moeyelijk’ zijn.
In het Trippenhuis wordt hij weer allereerst en bovenal getrokken door Potter. Een
groote verrukking overmeestert hem voor een van diens kleinere schilderijen met
vele beesten, waarvan hij een gansche beschrijving geeft in zeer schilderachtige,
kleurige termen, zooals: een roodevaarskoe, een oud paard met hangende onderlip
en doorgesleten borst, een ezel, ruig en dom. Grenzenlooze bewondering heeft hij
voor ‘een geelroode’ en ‘een perelkleurige os’, die, hoe langer hij ze beziet, hem ál
maar ‘schooner en onbegrijpelijker’ schijnen, ‘zoowel van kleur en teekening, als
van onnavolgbare uitvoering... ronding en zachtheid bij zooveel kracht en scherpte’
en ‘zulk eene intieme kennis der zaken’. Op de bovenverdieping heeft hij nog vier
andere

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

XXI

AFB.

8. KOEIEN BIJ EEN PLAS

AFB.

9. LANDSCHAP MET VEE. - EIGENDOM MEJ. G. SCHWARTZE - AMSTERDAM

RIJKSMUSEUM

- AMSTERDAM

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

XXII

AFB.

10. WEITJE MET SCHUUR

EIGENDOM MR. CHR. P. VAN EEGHEN

- AMSTERDAM

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

85
lievelingen: een Adr. van de Velde, een Jacob Ruysdael (‘Hij is toch de ware dichter’),
van Cuyp (‘Oók een poëet’) ‘een dampige, heldere dageraad’ en Hackaert's ‘Laantje’,
dat hem altijd aan den Doorwerth doet denken. Na zich voor die vijf ‘in wanhoop
gebragt’ te hebben, gaat hij naar beneden en laat zich door Rembrandt's Nachtwacht
tot extaze voeren. In een prachtigen, belangwekkenden en tevens aan fijnen humor
overrijken brief van 27 Nov. '59 beschrijft hij Kneppelhout, hoe dit wonderwerk des
namiddags ‘tegen twee ure, half drie’ op zijn schoonst te zien is. Nadat eerst in de
kille, duffe atmosfeer van den ochtend de suppoosten, met hun spanbroeken,
‘everlasting’-jassen, lage schoentjes en zwarte pruiken, ‘om de kagchel de
Haarlemsche Courant van a tot z’ hebben staan ‘beredeneeren’ en een paar uren later
‘de copiïsten hun twaalfuursche boterhammen, in raadselachtige papieren gewikkeld’,
hebben genuttigd, wat er alles tezamen toe schijnt mee te werken, ‘om de terpentijn
en het Haarlemsche siccatief nog aangenamer te doen rieken’, terwijl hun copieën
‘ook naar verw rieken, allen toon missen en afschuwelijk zijn’, breekt dan eindelijk
het magische uur aan. ‘Om half drie voor de Nachtwacht’ bemerkt men van al dat
proza niets meer: ‘Een warm licht valt dan op de schilderij, eene andere wereld opent
zich, eene wereld van gloed, licht en onnavolgbare kracht’. Uit zijn ‘aanbidden’,
waarin hij zich geheel ‘verliezen’ kan, wordt hij pas gewekt, wanneer ‘de
opperconcierge prozaïsch en onbarmhartig met klokslag de valgordijnen optrekt en
de luiken sluit en zegt, dat hij eens gaat zien, of zijn vrouw de aardappeltjes al gaar
heeft’, waarop hem de copiïsten geregeld antwoorden met de welgemeende
aanmoediging: ‘pik er de beste maar uit!’ (In ‘Een inleiding tot Rembrandt’ van
1898, opgenomen in zijn ‘Kunstbeschouwingen’, herinnerde Dr. Jan Veth aan de
voor de Nachtwacht zoo gunstige ‘zonnige namiddagen van het Trippenhuis’.)
Doch allerminst verzinkt Gerard in passieve beschouwing. Met den graveur Boland
van het Prentenkabinet maakt hij etsplannen, hij teekent op ‘Felix Meritis’ naar naakt
en gekleed model, zet een groote schilderij op en stelt er zich, terwijl hij er voor staat
‘te schermen met groote kwasten, de pedantste uitkomsten van voor’. Trots een
chronisch geworden zware verkoudheid, die zich als zijn ‘levensgezellin’ aan hem
opdringt, blijft hij hardnekkig aan het werk. Nijpend geldgebrek krijgt hij en hij
klaagt zijn nood bij den beschermer, die zooveel reeds voor hem deed, maar deze
antwoordt 11 Maart '60: ‘Aan uwen toestand kan ik niets veranderen. Hij staat in
geen verbant tot onze betrekking’.
Met de schilders van zijn woonplaats voelt hij weinig of geen verwantschap. De
in Arti geëxposeerde zaken komen hem ‘zwak en blikachtig’ voor. Een iets vroegere
tentoonstelling vond hij beter, een groot stuk van den portretschilder J.G. Schwartze
bewonderde hij er zeer. Hij zelf verkoopt er, al in Sept. '59, een schilderij voor de
verloting, voor f120. In Maart '60

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

86
maakt hij voor ‘een klein plankje’, dat hij ‘voor brandhout hield’, onverwachts nog....
een tientje. Dit verheugt hem nog meer, dan een hoogst eervolle onderscheiding,
hem in diezelfde maand ten deel gevallen: zijn benoeming tot ‘lid der Academie van
Beeldende Kunsten’. Hem is die benoeming een raadsel. Hij acht die geenszins
gerechtvaardigd door zijn, immers ‘veel te gering’, talent, schrijft haar toe aan twee
pas op Arti tentoongestelde schilderijen en neemt zich voor, nog veel meet zijn best
te doen, ‘opdat die gebeurtenis niet al te veel van een aardigheid krijge’.
Inmiddels verloochent hij ook zijn andere kunstneigingen niet geheel. Iederen
avond na het eten verdiept hij zich op het Leesmuseum in allerlei lectuur, bezoekt
nu en dan den schouwburg en is in de wolken over de Duitsche actrice Seebach in
de titelrol van Schiller's ‘Maria Stuart’. Door de aandoeningen, die een symfonie
van Niels Gade op een Caecilia-concert in hem wakker roept, voelt hij zich een
gelukkiger, een beter mensch.
Ook brengt hij nog eenige hem bizonder aanbevolen bezoeken en bij den
vermaarden kerkhistoricus Prof. Moll ontmoet hij een keer Jozef Israëls, die den
hoogleeraar over den vorm van de oude Joodsche brandaltaren komt raadplegen.
Over een en ander - al beschouwt hij de academische onderscheiding volkomen
ten onrechte als ‘een aanval’ op Gerard's ‘beurs’ - is Kneppelhout niet ontevreden
en hij schrijft hem wel eenigszins zelfvoldaan en wat ál te openhartig in zijn
nieuwjaarsbrief van 1860: ‘Als ik nadenk, wie gij voor weinig tijds nog waart en wie
gij nu reeds zijt geworden, dan overstroomt mij een innig gevoel van dankbaarheid....,
daar ik u geholpen heb, om te komen waar gij zijt’.
Gerard wil zich nu geheel en al aan zijn schilderen wijden en vindt zelfs de kracht,
een uitnoodiging van mevrouw de Pourtalès, om bij haar een deel van den zomer te
komen doorbrengen, hem door haar zoon overgebracht, die hem in Holland bezoekt,
af te slaan. Hij heeft allerlei schilderijen in het hoofd en enkele ook reeds opgezet;
hij worstelt ermee, dag aan dag, maar ‘de moeyelijkheden zijn eigenlijk het ware’.
In Groningen verkoopt hij een klein stuk voor een prijs, waarvan hem, na aftrek der
onkosten, slechts f41.75 overblijft. Het doodt het idealisme in hem niet. In een brief
van 10 Juli 1860 belijdt hij de kern van zijn schildersgeloof: ‘Ik zoek naar een toon,
dien wij “gekleurd grijs” noemen, dat is: alle kleuren, hoé sterk ook, zoodanig tot
één geheel gebracht, dat ze den indruk geven van een geurig, warm grijs. Doch ik
voor mij vind nog maar altijd grijs van keukenmeiden-japonnen.... Om het sentiment
van het grijze tot zelfs in het krachtigste groen te houden, is verbazend moeyelijk....
in grijs loopt men gevaar, als men den juisten toon niet treft, zwaar, dik, flets of tam
te worden.... Een timmerman zoekt hout zonder kwasten, een beeldhouwer marmer
zonder aderen, een loteling naar een of ander hersenschimmig ligchaamsgebrek....
en een ongelukkig
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schilder naar gekleurd grijs’. Ook in zijn Dagboek heeft hij het 25 Mei '60 over ‘die
fijne, diepe, grijze kleur, eigen aan ons vaderland’.
Bij Amstelveen charmeeren hem aardige boerderijen temidden van groen, wilgen,
riet en water, maar zelfs matig logies is er niet te vinden. Te Opheusden, tegenover
den Grebbeberg, trekt hij in bij den veerman, vlak aan den Rijn, hij blijft er 12 dagen,
maar de regen drijft hem op de vlucht. Hij gaat dan studies maken in de omgeving
van Utrecht. Al zijn moeite en gesjouw is toch niet heelemaal voor niets: op Arti
verkoopt hij twee schilderijen, één voor f250, één voor f 100. Zijn vader neemt hem
in Sept. '60 mede naar de groote tentoonstelling te Brussel. Wat hij hier, tot zijn
verbazing, te zien krijgt, doet zijn schildershart opengaan: ‘Troyon’ (de
Pottervereerder noemt hém het eerst!), ‘Courbet, Diaz, Dupré.... hebben een grooten
indruk op mij gemaakt. Ik ben nu dus goed Fransch, maar, zooals Simon van den
Berg zegt, juist door goed Fransch te zijn, ben ik goed Hollandsch, dewijl de groote
Franschen van tegenwoordig en de groote Hollanders van voorheen veel met elkander
gemeen hebben. Eenheid, rust, ernst en vooral een onverklaarbare intimiteit met de
natuur troffen mij in die schilderijen’.
Een ‘lap’ van ‘twee Ned. ellen bij 1.30’ neemt hij onderhanden, hij schrikt van de
onbetaalbare massa's verf, die het doek verslindt, en bij het aanleggen wil hij ‘wild
en woest te werk gaan, erop rondbuitelen hals over kop, schilderen nu hier, dan daar’.
Maar benauwd vraagt hij zich af, wat daar ooit van zal terechtkomen! Heftige
verkoudheden - tengevolge van den aan het Damrakwater grenzenden kelder onder
zijn kamer, naar hij onderstelt - volgen elkaar op en belemmeren zijn activiteit
herhaaldelijk; hij is misnoegd over zichzelf en beschuldigt zich, geheel onnoodig,
van luiheid, een zielige stemming, die door de zede- en levenslessen van Kneppelhout
niet verdreven wordt. Wanneer hij Mei '61 zijn groote schilderij naar een
tentoonstelling te Utrecht en twee kleinere stukken naar een te Den Haag inzendt,
dan is dit naar zijn meening nog maar weinig, want zijn gedachten zijn vol
schilderplannen; het eene verdringt het andere en in die overstelping gaat hij de heele
schilderkunst ‘één dwaasheid’ vinden, ‘een aaneenschakeling van nederlagen’. Maar
na zoo'n depressie steekt hij toch telkens weer het hoofd omhoog, hij zwoegt en
ploetert, worstelt en struikelt weer verder en tracht ook telkens weer zich van zijn
eigenlijkste bedoelingen rekenschap te geven. En nogmaals toont hij zich duidelijk
de echte impressionist, als hij betuigt: ‘Het is mijn doel niet, een koe te schilderen
om de koe, noch een boom om den boom; het is, om door het geheel een indruk te
weeg te brengen, dien de natuur somtijds maakt, een grootschen, schoonen indruk’.....
Maar, van buiten komend, ziet hij in zijn atelier niets dan verf om zich heen; hij vindt
zich ‘een prul’, hij is de wanhoop nabij. Gelukkig komt hij verlicht en verheugd van
de Utrechtsche tentoonstelling terug,
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waar zijn groote schilderij een eereplaats heeft gekregen en goed verlicht is.
In Oct. '61 is hij toch maar naar Zwitserland getogen; hij is de gast van de familie
de Pourtalès op haar buitenverblijf ‘Les Crénées’ bij Genève en gevoelt zich daar in
ieder opzicht geheel tehuis en naar zijn zin. Zijn vroegere leermeester Humbert heeft
hem met groote hartelijkheid ontvangen. Met zijn vriend Auguste maakt hij een
bedevaart naar St. Ange, ‘het land van belofte der landschapschilders’. De omgeving
van het meer van Genève echter kan zijn schildershart niet bekoren en zijn Gelderland
vindt hij ‘duizendmaal’ mooier. Het is een genotvolle tijd. Vóór half December is
hij weer te Amsterdam terug, waar hij weldra verblijd wordt door de ontvangst van
f450, de opbrengst van zijn te Utrecht verkochte schilderij, waardoor hij in staat is,
een hem door Kn. geleende som voor het grootste deel terug te betalen. Een paar
weken later ontvangt hij f140 voor een schilderij, die hij in Zwitserland voor graaf
de Pourtalès geschilderd had.
Het voorjaar van 1862 is een productieve tijd; 25 April bericht hij over drie
voltooide schilderijen en een vierde, ‘Schapen onder den appelboom’, in wording.
Wanner Kn. in een brief van 14 Juni hem, voor de zooveelste maal, weer eens wil
overreden, ‘iets in het litterarische te beproeven’, en hem vraagt, of hij wel ooit zijn
voet ‘in het kunstenaarsschuitje’ gezet zou hebben, als hij ‘alles van te voren geweten
had’, dan antwoordt Gerard hem: ‘buiten dat schuitje bestaat er voor mij geen heil,
geen vaste grond’. Maar ook de litteratuur laat hij niet in den steek; hij leest Goethe's
‘Aus meinem Leben’, romans van George Sand, Sterne's ‘Sentimental Journey’ en
Racine zelfs overluid, later von Schlegel, Cherbuliez, Rabelais en de Balzac.
Hij haakt ernaar, ‘het slaperige Amsterdam’, waar hij zelf dreigt in te sluimeren,
voor een tijd te verlaten; hij zou naar Rome willen, maar ziet het onmogelijke ervan
in en krijgt van Kn. een aanbod van de contanten, benoodigd voor een reis naar
Dresden, dat hij echter beleefdelijk afwijst. Parijn trekt hem véél meer: ‘Daar vlamt
de fakkel der moderne kunst en woont de geestdrift en liefde voor haar’, en hij levert
een vurig pleidooi voor het Fransche natuurgevoel, de Fransche landschapskunst.
Maar in Italië zie Kn. geen heil en Parijs acht hij een te gevaarlijke stad, de Parijsche
kunstenaarswereld een ‘vuile boel’, waar hij Gerard niet aan wagen wil. Deze troost
zich nu maar met een verblijf te Lochem, waartoe Kn. hem goedhartig de middelen
verstrekt. Doch hij raadt hem, niet bij slecht weer te vertrekken, en waarschuwt:
‘verteer mijn geld liever niet, dan in armoe!’
Eenige door Bilders in September van dit jaar geëxposeerde schilderijen hebben
veel bijval, zelfs dien van Kn. Voor zijn ‘Veer bij Opheusden’ dat hij later zijn
huisarts Prof. Schneevoogt schonk, ‘sloeg’ Kn., naar hij opgetogen schrijft, ‘de
handen in elkaar’. - In een brief van 16 Sept. '62 uit Bilders een somber gevoel van
naderend onheil: ‘Ik ben vrij van alle
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ongesteldheid.... Echter gevoel ik mij wonderlijk. Ik lijd aan een zenuwachtige onrust,
die ik niet beschrijven kan’. Hij voelt zich vreemd, neerslachtig, gedrukt: ‘Ik ben
temoede, alsof mij.... iets zeer onaangenaams zal overkomen, iets, dat ik niet weet,
niet ken en toch vrees’.....
Een paar dagen later openbaren zich de eerste ernstige verschijnselen van zijn
kwaal: eensklaps, na een paar kleine hoestbuien, geeft hij bloed op, wat hem al in
Lochem eens overkomen was, zoo meldt hij 19 Sept. Hij schijnt zich spoedig te
herstellen, zet een groot doek (‘van 1½ Ned. el’) op voor een ‘Avondstond te Lochem’,
verkoopt op Arti een stuk voor f 200 en te Stuttgart een voor f 90. Maar dat is niet
toereikend voor allerlei uitgaven en Kn. helpt hem weer eens met f 200. Deze erkent,
dat hij onder al zijn ‘levensstormen aardig vooruit’ gaat en de Arnhemsche
landschapschilder Hendriks sprak met lof over zijn werk. Maar zijn krachten nemen
af, het schilderen gaat nog slechts bij korte opflikkeringen. Toch laat de geest zich
nog niet overmannen, de humor zich niet onderdrukken: ‘Crediteuren komen en
rooken brutaal mijne cigaren op.... De “Roman d'un jeune homme pauvre” kan zoo
héél romantisch niet zijn’ (18 Dec. '62). En bij de ontvangst van ‘een hand vol
rekeningen’ de verzuchting: ‘Niemand moest schilder worden zonder een water- en
vuurzaak, een schaftkelder, een garen- en bandwinkel.... tot broodwinning erbij’ (5
Febr. '63). Zoo sleept hij zijn droevig bestaan verder. Hij vecht om zijn leven, maar
nog meer om zijn kunst. Voor het eerst waagt hij zich aan aquarelleeren, maar hij
fabriceert ‘horreurs’, die hij in de kachel gooit. Hij vindt zich langzamerhand ‘een
halven idioot’ en is zoo dof, dat hij ‘somtijds geen woord kan spreken’, nog maar
één verheffing uit die apathie kent: ongeduld en opstandigheid, en zich, met de handen
in elkaar gevouwen, afvraagt: ‘Wat is toch dat alles? Welke duistere wolk is er op
mij neergedaald?’ Zijn oude droomen van een uiteindelijk slagen zijn verdwenen.
Wij staan hier voor een zóó afmattenden en afmartelenden strijd, als wel geen onzer
moderne schilders, Van Gogh uitgezonderd, te strijden had.
Daar bereiken hem, schrijft hij 27 Juni '63, geruchten van ‘geniale pogingen in
mijn genre door zekeren Marits’ (Maris), een van drie broeders, ‘alle jongens van
talent’, en het is, of dit nieuws hem sterkt en aanvuurt, want hij voert weldra ‘een
fellen strijd tegen een kleine schilderij’, waaraan hij meer met zijn scheermes, dan
met zijn penseelen heeft gewerkt. Verder zwoegt hij weer op teekeningen en
aquarellen. Hij verneemt, dat de ‘Société des amis des beaux arts’ te Bordeaux een
stuk van hem heeft aangekocht, maar welk stuk, kan hij niet zeggen. (Ondanks alle
daartoe ingestelde pogingen is het mij ook niet mogen gelukken, dit stuk terug te
vinden.) Hij verkoopt nog in Juli '63 voor f 20 een van zijn drie laatste teekeningen
aan Caramelli, den toenmaligen eigenaar der firma Fr. Buffa, en krijgt van
Kneppelhout de, waarschijnlijk nimmer tot uitvoering gekomen,
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opdracht om voor de zaal op den ‘Hemelschen Berg’ twee Oosterbeeksche
landschappen als ‘dessus de porte’ te schilderen, waartoe zijn beschermer hem (Aug.
'63) een kamer bezorgt dicht in de buurt, nl. ‘in de Natte Steeg’ (nabij hôtel ‘De
Doornenkamp’ in het benedendorp).
Inmiddels blijft hij voortdurend in een toestand van ‘halve verkoudheid’ en voelt
zich als ‘versuft’. Toch komt er nog een laatste opleving van energie. In Januari '64
verkoopt hij een schilderijtje, dat ‘edelmoedig’ wordt betaald. Een maand later zit
hij in Brussel, hopende, door bemiddeling van zijn vriend en zwager de Haas daar
iets te kunnen verkoopen, wat hem maar met één stuk gelukt. Voor de ‘Historische
Galerij’ van Arti maakt hij een schilderij, voorstellende Jacob van Ruysdael, buiten
schilderende, in hetzelfde voorjaar ‘een boomgaard, gestoffeerd met geiten en een
Oosterbeeksch meisje’, die hem ‘geweldig veel moeite’ geeft, en spoedig daarop
entameert hij een grooter stuk. Maar zwakte, nervositeit en lusteloosheid, gepaard
met behoefte aan rust, slaap en eenzaamheid, maken zich weer van hem meester.
Met de uiterste inspanning verzet hij zich nogmaals tegen alle loomheid en stompheid.
Zijn groote schilderij voltooit en verzendt hij, trekt naar Vaassen en Oosterbeek en
brengt in Oct. '64 zijn ‘Ruysdael’ teneinde, behalve dat er van dien grooten meester
zelf ‘nog geen schijntje op het gansche doek te vinden is’....
In November verlaat Gerard voor goed zijn eigen kamer en komt inwonen bij zijn
vader, omdat hij niet meer bij machte is, van het eene huis naar het andere te loopen.
Zijn ingewanden hebben het zwaar te verantwoorden, hij heeft telkens koortsen,
hoest voortdurend, ziet er ‘zeer lijdend en vermagerd uit en zijne ziel’ - zoo schrijft
zijn vader aan Kn. - ‘is zeker niet minder ziek dan zijn geteisterd lichaam’. Hij schijnt
nog wat op te knappen, hij leest en schildert weer den heelen dag, bezoekt
Schneevoogt, om hem te consulteeren. Dat zijn ‘einde nabij ware’, kan hij ‘onmogelijk
toegeven’ en hij schildert ‘al maar kleine schilderijtjes’. Doch in Dec. '64 bericht
zijn vader aan Kn. zijn ‘plotselingen teruggang’: zijn uiterlijk heeft ‘eene groote
verandering ondergaan’ en ‘Vooral was zijn oog uiterst mat geworden; ik kan bijna
mijn tranen niet weerhouden, als ik hem aanzie’. Behoudens korte gesprekken met
zijn zuster - eene oudere, Caroline, gehuwd met den schilder de Haas te Brussel, lijdt
aan dezelfde kwaal, wat hem alle hoop op herstel ontneemt - ligt hij maar stil en
zwijgend, alsof zijn geest zich reeds gaandeweg van de wereld en de menschen
verwijdert.
Begin Januari '65 schijnt hij 't weer op te halen, telkens laat hij nieuwe stapels
boeken van het Leesmuseum halen, maar die opfleuring is van korten duur. Aan het
einde der maand verergert zijn toestand.
Hartverscheurende bizonderheden over Gerard's smartelijk zielelijden bevatten
de brieven van zijn vader aan Kn. Toch achten beiden het noodig, hem over zijn
naderend einde te onderhouden, wat laatstgenoemde doet in
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een brief vol bespiegeling over den dood en het leven hiernamaals. Op 25 en 27
Februari schrijft hij nog dankbare en godsdienstig-gestemde brieven aan Kn. Vooral
is ontroerend de laatste brief, waarin hij getuigt: ‘Ik gevoel mij tevredener en
gelatener; ik heb het hoofd gebogen en de belooning ontvangen. Goddank!’ Hij maakt
zich ‘schoone illusiën.... over den aanstaanden zomer’, over het ‘zalige gevoel van
langzaam beter en sterker te worden tusschen het jonge groen! Kleine
lentewandelingen met schitterende luchten en helderen, verwarmenden zonneschijn
in Oosterbeek's heerlijke dennen- en eikenlaantjes....’ Dringend vraagt hij Kn., hem
te komen bezoeken, maar deze antwoordt 28 Febr., dat hij bevreesd is, hem te zullen
vermoeien, en bovendien voor eenige dagen te Utrecht gaat logeeren, zoodat hij eerst
9 Maart gelegenheid zal hebben, bij hem te komen, ‘nog wel lang, maar het kan
moeyelijk vroeger’. Deze brief behelst dan nog de (reeds boven vermelde) hardnekkige
herhaling van Kn.'s oude bewering, dat Gerard geen schilder had moeten worden,
en eindigt, na een ‘Duizendmaal dank voor uwen heerlijken brief’, met het vriendelijk
verzoek aan den stervende, om, zoo hem misschien eens iets mocht ‘invallen’, dat
hem (Kn.) ‘pleizier zou kunnen doen, al zijn het ook maar een paar regels’, dit dan
toch vooral op te schrijven en hem toe te zenden!
Ruim een week later, 8 Maart '65, des namiddags om half vijf, was Gerard's lijden
geëindigd. In bijzijn van vele kunstbroeders, meldt de Amsterdamsche Courant,
doch, naar uit een brief van den ouden Bilders aan Kn. over de plechtigheid blijkt,
buiten tegenwoordigheid van laatstgenoemde, werd hij 11 Maart in de Nieuwe
Zijdskapel begraven, waarbij o.a. Allebé, Artz en Mauve als slippendragers
fungeerden, Chs. Rochussen als voorzitter van Arti en Allebé als vriend het woord
voerden.
In de schilderkunst van zijn eigen tijd neemt het werk van Gerard Bilders door zijn
schaarschte een zeer bescheiden, door zijn kwaliteiten een zeer belangrijke, geheel
eigene plaats in. Hij was de eerste voorlooper en baanbreker van de Haagsche School,
die, ingeluid door den sterk-begaafden, later, in zijn volle kracht, apart gebleven
Willem Roelofs, eerst omstreeks tien jaar na Gerard's dood zou beginnen, zich in
haar eigenlijk karakter te openbaren en zich in steeds grooter vrijheid te ontplooien.
Met de picturale verlangens, in zijn brieven bij herhaling zoo schoon uitgesproken,
met zijn zoeken naar een stemming-vertolkende tonaliteit, met zijn dwingend heimwee
naar het ‘gekleurd grijs’, dat hem voor oogen staat en in enkele zijner werken tot
uitdrukking begint te komen, is hij de verkenner, de speurder, de ontdekker van
nieuwe schoonheden, die de na hem levende Haagsche meesters, inzonderheid Jozef
Israëls, Jacob en Thijs Maris, Mauve, een groep, die deswege later, zij 't ook niet
geheel terecht, wel met de benaming ‘grijze school’ werd aangeduid, in vollen omvang
en rijke verscheidenheid zouden
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schenken. Eenzaam en onbegrepen staat hij met zijn kleurillusies, zijn drang tot de
natuur, zijn hartstochtelijke, nooit zwijgende behoefte aan dagelijksch contact met
de werkelijkheid, aan wezenlijke intimiteit met het landschap.
Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit van Gerard Bilders vijf uit de vroegere
collectie-Westerwoudt afkomstige stukken, waarvan zich één (nr. 510a) als bruikleen
in het museum te Zutfen bevindt. Wat de jaren van ontstaan betreft, zij dragen, evenals
zijn andere werken, op een enkele uitzondering na, geen datum, terwijl uit zijn
Brieven, helaas, vrijwel geen genoegzaam zekere gegevens voor dateering zijn te
putten.
Het grootste dier stukken (nr. 510c) is ‘Koeien in de weide’ (h. 47, b. 70 cm),
tevens bizonder typeerend voor de kunst van Gerard Bilders, omdat het een voorbeeld
is van Potter's invloed en tegelijk het kleurideaal der Haagsche School zoo duidelijk
aankondigt (afb. 6). Het is een tot schilderij uitgebreide en opgewerkte studie van
koeien; zij loopen door een plas in de weide, loopen daarachter over een groen dijkje
en liggen op den voorgrond in het gras naast een paar uitbottende wilgen, waarachter,
wat verderop, een groep van dezelfde boomen staat. De koeienruggen glanzen in alle
tinten van zwart, wit en bruin. Meer naar den voorgrond loopen eenden, al scharrelend
enpikkend, rond. Het Potterachtige en tevens ‘Haagsche’ vindt men vooral in het
fijn-genuanceerde, naar grijs afgestemde wilgengroen, dat speciaal ook aan sommige
landschappen van Mauve herinnert en zoo prachtig harmonieert met de lichttinteling
van het luchtblauw. De Potter-invloed overigens is hier iets heel natuurlijks, blijft
discreet, heeft niets opdringends; de, in verhouding tot de hoogte der schilderij,
domineerende lucht, met haar koepeling, sterke wijking en mooien wolkenbouw, is
kenmerkend zoowel voor de oud-Hollandsche als de Haagsch-impressionistische
landschapskunst. Het stuk is geteekend l.o.: Gerard Bilders.
Een der drie andere stukken in het museum (nr. 510) is een echt Oosterbeeksch
landschap (h. 39, b. 55 cm). Koeien en kalveren liggen in de schaduw van een rij
wilgen bij een half-vernield hek, waarachter in het zonlicht een weide met grazende
schapen zich uitstrekt (afb. 4). Blauwig-grijs is de boschafgrenzing van het verre
verschiet. Breed geschilderd zijn twee oude, verweerde wilgenstammen met
hoog-opgaande tak-uitspruitsels; teer-grijzig is het groen der boomen, waarvan de
toppen fijn uitgeteekend staan tegen de zacht-blauwe lucht, die boven het
weideverschiet met witte, lichtende wolken is bedekt. Glanzend is ook de bruinzandige
voorgrond en het sappige groen bij den rand van een watertje in den rechterhoek van
den voorgrond geschilderd. Knap zijn de tegenstelling en het evenwicht tusschen de
lichte en donkerder tonen gegeven in dit van natuurgevoel doordrongen stuk, waarvan
de fijne, warme lichttoon weer even aan Potter herinnert. Dit stuk is geteekend r.o.:
A.G. Bilders 1860.
Een kleiner werk (nr. 510b), Koeien bij een plas (h. 27, b. 35 cm), is bizonder
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AFB. 13. AVONDLANDSCHAP MET BOERENWONINGEN
HILVERSUM

- EIGENDOM MEVR. VORSTELMAN-BRIX -

AFB. 14. JACOB VAN RUISDAEL, SCHILDEREND BUITEN - EIGENDOM J.T. VAN HATTUM - SCHEVENINGEN
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delicaat geschilderd en van een fijn-lyrisch sentiment (afb. 8). Een bruine en een
witte koe staan in een plas midden op den voorgrond; de witte blinkt in het zonlicht,
vallend door een open ruimte in een wilgenrij, die verderop lange schaduwen werpt
over het grasland, waarop een blond jongetje en een blauwgerokt meiske met stukjes
linnengoed spelen. In een fijne zonnigheid breiden de weiden, verlevendigd door de
pittige kleurtoetsjes van grazend vee, zich uit naar den einder. Boven het teere
verschietje van wilgenboomen vloeit een zacht, diffuus licht uit een grijze regenlucht.
Ten slotte is er in het Rijksmuseum (nr. 509) nog een Savooisch of (volgens den
catalogus) Zwitsersch landschap (afb. 5) met zware boomen, herders en geiten (h.
24.5, b. 34 cm, get. en gedat. r.o.: Gerard Bilders, 1860). Tusschen twee donkere
stammen en omlijst door donker-schaduwig groen van loof en bodem, opent zich
een doorkijk op een fijn-blauwe lucht met blinkende wolkjes. Dit schilderijtje geeft
ons een voorgevoel van zeer vroege landschappen van Thijs en Jacob Maris. Het is
van een zeer doorwerkte kleur, een sterk, maar gevoelig genuanceerd licht en een
krachtige expressie van ruimte en terrein verloop.
Ook het landschap (h. 61.5, b. 53 cm) in het Zutfensche museum brengt ons
Gerard's verblijf te St. Ange in gedachten. Het stelt voor een geitenhoedster met vier
geiten onder de boomen van een heuvelachtig boschlandschap (afb. 11). Met bloote
armen en beenen en de voeten in een vijvertje, zit zij op den voorgrond, waarover,
evenals over het middenplan, eenige boogvormig naar elkaar overbuigende boomen,
zich donker afteekenend tegen een buiige, blauwe lucht, een zware schaduw werpen.
De heer Mr. Chr. P. van Eeghen te Amsterdam is de gelukkige bezitter van twee
stukken. Het eene (afb. 15) stelt voor een boschgezicht (h. 35, b. 47 cm). Op den
voorgrond een met een groene laag kroos bedekt slootje, waarin een roeibootje met
een houten hooihark; bij het meerpaaltje aan den oever ligt een hoop geel stroo. Links
is de achtergrond door het groen van boomen afgesloten, rechts door het
zacht-geelgroene schuine dak van een hooge schuur, waarboven een smal streepje
blauwe lucht zichtbaar blijft. Doet het in schaduw gehulde donkerder groen op het
linker deel der schilderij eenigszins denken aan de fijne, diepe groen-nuances in
landschappen, door den jongen Thijs Maris bij Oosterbeek of in de omgeving van
Parijs (St. Cloud) geschilderd, waarvan de vroegere collectie-Reich een mooi specimen
bevatte (thans in het Stedelijk Museum), het voller belichte wilgengroen op de
rechterhelft herinnert aan Gerard's verlangen naar een ‘gekleurd grijs’. Zachte
halftonen en licht-donker-effecten verleenen dit stuk een groote, teedere charme.
Het andere, wat kleinere schilderij (h. 25, b. 35 cm) geeft een weitje te zien, waarin
een houten schuurtje met rood pannendak en boomen ervoor (afb. 10). Over het
geheel is het iets vaster en breeder, in vollere kleur en met sterkere accenten van licht
en schaduw geschilderd dan het vorige. Forsch
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gedaan is de mooie, donkere boomschaduw op de helder verlichte, grijze planken
van het schuurtje.
Gaarne is men geneigd aan te nemen, dat de waardeering, die de jonge Bilders
voor het talent van den schilder Schwartze, blijkens den bovenvermelden passus uit
zijn brief van 11 Nov. '58 koesterde, door dezen werd beantwoord, wanneer men bij
zijn dochter, de beeldhouwster Georgine Schwartze te Amsterdam, een van haar
vader afkomstig exquis landschap van Bilders aantreft (h. 23, b. 46 cm), een weiland
met twee vrouwen in blauwe kleeding, die weidende koeien wegvoeren (afb. 9). Het
is een heerlijk stuk schilderwerk vol spontaan gevoel, breed en resoluut van streek
en sterk van expressie. Zeldzaam schoon en verinnigd is de samenstemming tusschen
den toon van het land en de uit teere, blanke en opale blauwen, crême en rose grijzen
saamgevloeide lucht, elkaar naderend langs de zacht-golvende lijn van den horizon.
Wat factuur, kleurgevoel en stofuitdrukking betreft, behoort bij de landschappen
van Mr. van Eeghen en Mej. Schwartze genoemd te worden een klein boschlandschap
in mijn bezit (h. 23, b. 32 cm), dat, forsch en smeuig geschilderd, een verrukkelijke
weergave is van de eindeloos geschakeerde tinten van groen, die, ter weerszijden
van een blonden weg, op loof en boomstammen van een dicht bosch in vollen zomer
door een gouden stroom van warm zonlicht worden te voorschijn getooverd, een
overtuigende proeve van Gerard's groote gevoeligheid voor kleurwaarden en zijn
vermogen, om ook in een dichte, volbegroeide ruimte een sterk perspectief te brengen
(afb. 12). Opvallend is 't Fransche karakter van het coloriet en in den toon der
donkerste partijen een zekere verwantschap met Diaz.
Mevrouw Vorstelman-Brix te Hilversum is eigenares van een avondlandschap (h.
48.5, b. 73.5 cm), dat een typisch voorbeeld van stemmingskunst mag genoemd
worden, vooruitloopend op hetgeen eenmaal het romantisch naturalisme van de
Haagsche School worden zou (afb. 13). Het coloriet heeft weer een sterk Barbizonsch
cachet, culmineerend in den goudachtig-oranje lichtgloed der ondergaande zon, die
aan een lichteffect van Jules Dupré denken doet en waartegen zich het silhouet van
een standerdmolen aan den einder verheft. Ongeveer op het middenplan bevindt zich
een groep boerenwoningen, die zich weerspiegelt in een ondiep stroompje, aan welks
oever een stuk of tien kippen loopen rond te scharrelen.
Uit Bilders' brief van 23 Oct. 1864 kunnen wij opmaken, dat zijn als bijdrage tot
de historische decoratie van Arti geschilderde doek ‘Jacob van Ruysdael’ (h. 86, b.
59 cm), dat naderhand, als onderdeel dier ‘historische galerij’, eigendom werd van
den heer van Hattum van Ellewoutsdijk te 's Gravenhage en weer later, na hare
verspreiding, van diens zoon, den heer J.T. van Hattum te Scheveningen, in Oct. '64,
of zéér kort tevoren, door Bilders voltooid werd en dus een zijner allerlaatste werken
is (afb. 14). De
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compositie doet nog meer aan Hobbema dan aan Ruysdael denken: bij een wegje
een water en watermolen met bruinplanken, roodgedaakt molenhuis, links waarvan
hoog, bladerrijk geboomte, zich verliezend in een bocht van den weg en heel fijn
gepenseeld, vooral de hooge toppen, in allerlei kleurvariaties, waaronder herfstachtige,
bruine tonen. Daarachter een in paarlmoeren tinten vervloeiende grijze lucht. Het
water bruist van den molen neer in het smalle watertje langs den weg. Links bij den
berm van den boschrand staat een mansfiguurtje in oud-Hollandsche kleeding, bezig
met een schets naar den molen.
De heer J.D. Brix te Bandoeng had de vriendelijkheid, mij, met zijn desbetreffende
inlichtingen, een foto toe te zenden van de in zijn bezit zijnde schilderij ‘Schapen’
(h. 49, b. 75 cm), een boomrijk landschap, met vijf schapen op den voor- en een paar
boerenwoningen op den achtergrond, dat, uit den aard der zaak, door mij niet kon
worden bezichtigd, maar op de foto een uitnemenden indruk maakt en, daarnaar te
oordeelen, met sommige andere van Bilders' werken het eenigszins
Fransch-impressionistische karakter gemeen heeft (afb. 2), Nog kwam in het bezit
van schrijver dezes een in begin November 1934 te Amsterdam geveilde, uit Duitsch
bezit afkomstige schilderij (h. 49, b. 74 cm), een dun geschilderd landschap met, op
den voorgrond, een jong meisje, dat een roodbonte en een zwarte koe laat weiden
langs een heg (afb. 3). Rechts een omheind grasveld met een hoogen, volbladerigen
boom, waarachter twee boerenwoningen. Links twee dunnere, ranke boomen, zich
fijntjes afteekenend tegen een zonnig-blanken, dunbewolkten zomerhemel, vanwaar
een welig, gulden licht over den roodbonten koeienrug en de jonge hoedster valt.
Het is een stuk vol ruimte, licht en atmosfeer.
Ten slotte rest ons de vermelding van twee potloodteekeningen, toebehoorende
aan Mevrouw Weber-van Bosse te Eerbeek. De eene, gedateerd: ‘'s Hage '57’ (afb.
7) en dus door Bilders op ongeveer 19-jarigen leeftijd gedaan tijdens zijn verblijf bij
den heer Dirksen, is de simpele, maar luchtigconscientieuse weergave van een rieten
schutting (zooals men die wel in moestuinen ziet), bevestigd aan drie kale, knoestige
boomstammen, met een uitvoerig geteekenden voorgrond van blaren, grassen en
struikjes, en een vluchtig aangeduid verschietje. De andere teekening, gedateerd:
‘Oosterbeek 61’, vertoont twee naar elkaar toe- en kromgegroeide, holle knotwilgen
voor een weidehek (afb. 1). De minutieus, krachtig en expressief geteekende boomen,
als repoussoir dienend, vormen een boog, waardoor men een ver weidenperspectief
ontwaart.
Trots uitvoerig onderzoek en informatie naar alle kanten, mochten wij er niet in
slagen, nog andere dan de hier beschreven, afwisselend ‘A.G. Bilders’ en ‘Gerard
Bilders’ geteekende werken aan den dag te brengen. Dit is des te verwonderlijker,
waar in Mei 1891 door Arti een tentoonstelling
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van werk van den in October '90 overleden vader en den zoon werd gehouden, waarop
van dezen laatste blijkens den catalogus niet minder dan 34 schilderijen en 30
teekeningen te zien waren.
Dat de jonge Bilders toch wel, zij het in bescheiden mate, de aandacht trok, vooral
van kunstbroeders, volgt o.a. hieruit, dat hij in brieven van Bosboom (22 Mei '91)
en Nakken (26 Maart '58, in Mndbl. v.B.K.v. April 1928) terloops vermeld wordt.
Vincent v. Gogh bespreekt hem uitvoerig in een zijner brieven (dl. I, nr. 227). Het
meest omstandig getuigenis vinden wij in een brief van Chs. Humbert, zijn leermeester
te Genève, van 31 Oct. 1858 aan Kneppelhout, waarin Gerard's teekenkunst, zijn
sterk kleurgevoel, zijn levendige reactie op natuurimpressies en zijn smaakvolle
compositie geprezen worden. In een brief van Maart '65 (antwoord op Kn.'s
overlijdensbericht van 11 Mrt.) zegt hij, altijd een volkomen vertrouwen in het talent
en de toekomst van zijn leerling te hebben gehad. Noch de na het overlijden van den
jongen schilder verschenen necrologieën van J. K(neppelhout) in de Kunstkronyk
van 1866 en den Nederl. Spectator van 8 April 1865 (waarin ook nog een ander
bericht omtrent hem voorkomt), noch een artikel van J. Berman in het Leeskabinet
van 1876, nr. IV, bevatten ook maar iets bizonders of wezenlijks over hem. Eerst
Johan Gram in zijn inleiding tot den catalogus van de zooeven genoemde
Arti-tentoonstelling, H.L. Berckenhoff in de Gids van Dec. 1891, Jan Veth in zijn
voor het Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam op 28 Maart 1900 gehouden
lezing over ‘De evolutie in onze schilderkunst’ en Mej. G.H. Marius in haar bekende
werk over onze 19de-eeuwsche schilderkunst spreken met groote waardeering en
helder inzicht over het werk van Gerard Bilders en zijn beteekenis ten opzichte van
de latere Haagsche School, mede door Prof. Dr. G. Brom in zijn boek over
‘Hollandsche schilders en schrijvers in de vorige eeuw’ erkend. Ook Veth wijst op
de groote, eigenlijk onverklaarbare, schaarschte, de zeer bizondere kwaliteiten en de
nagenoeg volkomen onbekendheid van zijn werk en tevens op het geheel persoonlijke
schrijftalent, dat in zijn Brieven tot uiting komt, en hij dringt erop aan, dat, nu én
Bilders, én diens vader, én Kneppelhout overleden zijn, die Brieven en het Dagboek
eindelijk zullen worden uitgegeven. Het valt hem ‘steeds moeilijker’, zeide Veth,
zich ‘ermee te verzoenen, dat een zóó begaafd Nederlander.... gewerkt en geworsteld
heeft, zonder dat de meesten van zijn bestaan veel meer afweten, dan dat hij zoo jong
gestorven is’.
Na Veth's heengaan is in deze niets veranderd. Zijn klacht is ook de mijne en dreef
mij tot deze schets.
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Het atelier van Charles Dullin: tooneelschool en theater in-een
door Cornelius Conyn
CHARLES Dullin kan, tezamen met Louis Jouvet en Gaston Baty, de hervormer
van het moderne Fransche tooneel, het ‘avantgardetheater’ worden genoemd. Alle
drie stonden zij in nauwe betrekking tot, waren in zekere zin volgelingen van het
drietal van een vroegere generatie Lugné Poë, Jacques Copeau en Firmin Gémier,
waarvan de beide eersten trouwens nog in leven zijn en actief deelnemen aan het
Fransche tooneelleven.
Het Atelier, in 1921 gesticht, werkte zelfs het eerste jaar voor enkele voorstellingen
samen met de groep van Jacques Copeau die in het Théatre des Vieux Colombiers,
aan de linkeroever der Seine gelegen, zijn tenten had opgeslagen en daar enkele jaren
lang zeer belangrijk werk deed, tot gebrek aan kapitaal en vooral ook gebrek aan
moreelen steun hem deed besluiten den directeurstaf neer te leggen. Terloops zij
gezegd dat zijn werk niet te vergeefs was, zijn leerlingen groepten zich opnieuw
samen tot de ‘Compagnie des Quinze’, die o.a. dit jaar te Londen een prachtig
geslaagde moderne Don Juan opvoering gaf. En voor dit winterseizoen heeft hij zelfs
besloten opnieuw enkele opvoeringen der klassieken te geven in Dullin's Theater,
aanvangend met Shakespeare's ‘As You like it’.
Dullin, leerling en artistiek erfgenaam van den grooten regisseur en tooneelspeler
Gémier, gaf in het voorjaar van 1921 zijn eerste publieke voorstelling met leerlingen
door hemzelf gevormd, daar hij eenige tijd te voren een tooneelschool geopend had,
parallel loopend met zijn theater en waarin de voornaamste van zijn helpers zouden
worden gekweekt. Dit leek hem de eenige manier om een homogeene troep te vormen,
allen met hetzelfde ideaal bezield, die zich willig rond den meester zouden scharen
en zijn inzichten deelen om in den werkelijken zin van het woord een atelier, een
werkplaats, te scheppen. Weg van romantiek en naturalisme wilde hij terugkeeren
tot de basis van het pure theater om, eenmaal de ware traditie hervonden, zich aan
experimenten en ontdekkingen te kunnen wagen. Op drieërlei wijze dacht hij dit doel
te kunnen bereiken: door heropvoering van vergeten meesterwerken der oudheid,
veronachtzaamd door het meerendeel der opzuiver commercieele basis werkende
schouwburgen, die in de eerste plaats kassuccessen zochten; door jonge schrijvers
een kans te geven zich te uiten, en vooral door teruggang tot die fondamenteele
waarheid van het tooneelspel, dat slechts een
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stuk, een podium en spelers vraagt en geen overmatige en oogafleidende decoratie
en allerlei hulpmiddelen die de aandacht van de kern van het gegeven afleiden. De
regie wilde, om een atmosfeer te scheppen, vooral gebruik maken van het licht en
de plastische mogelijkheden en rythme der acteurs.
Dit programma, hoe belangwekkend ook, leek in wezen nog te veel op een
experiment dan dat daaruit een blijvend theater met een eigen traditie zou kunnen
groeien. Inderdaad heeft Charles Dullin in de loop der jaren zijn formule wel
eenigszins gewijzigd, doch de groote lijnen zijn gebleven en intact is dat gevoel van
samenhoorigheid der leden van de troep, kinderen van een groote familie, die maakt
dat elke voorstelling van het Atelier van belang is door het sluitende samenspel, de
origineele opvoeringswijze en door de keuze der stukken, die dan ook niet alle perfect
mogen zijn doch altijd de kennismaking waard.
De allereerste voorstellingen stonden geheel in het teeken van het experiment en
werden trouwens voor een uitgezocht publiek van intellectueelen gegeven die bijeen
kwamen in een privézaal met klein tooneel, slechts enkele sobere en gestyleerde
decors, en costuums door Mevrouw Dullin geteekend en door de leerlingen zelf
uitgevoerd. Het waren er nog maar een handje vol, doch de meesten zouden later
beroemd worden door tooneel of film. Daar waren Marguerite Jamois, Simonne
Dulac die later door haar werk in moderne en surrealistische films van zich zou doen
spreken, Magdeleine Bérubet, Antonin Artaud die nu zelf directeur is van een zeer
vooruitstrevende theatergroep. Met veel belangstelling werden de plastische
improvisaties gevolgd, waarvan het onderwerp door het publiek werd gegeven, daarna
kwamen geïmproviseerde dialogen en een soort ‘sprekende film’ een curieus mengsel
van pantomime, spel en dans, geïnspireerd op de commedia dell'arte.
Begin Juli 1921 sloegen alle leden van het jonge Atelier hun tenten op in een kleine
plaats, Néronville, op enkele uren afstand van Parijs gelegen. Hard werd er gewerkt,
de acteurs hanteerden hamer en zaag om een podium en coulissen te maken, de
actrices bogen zich beurtelings over hun rol en over de meters kleurige stof waaruit
de costuums moesten worden getooverd. In een groote hal, op een marktdag, terwijl
het dorpje vol beweeg was van de bezoekers uit omliggende plaatsen, werd met veel
succes de eerste voorstelling gegeven. Op het programma stonden drie eenacters,
van Courteline, van Regnard en een parade volgens het Italiaansch ‘divertissement’
van Guelette. Vol trots werd het eerstverdiende geld geteld.... 900 Francs, een fortuin
voor de jonge comedianten die allen het geheim van de jeugd wisten, te leven van
water, liefde en illusie.
Doch, terug in Parijs, voor het winterseizoen, begon serieus werk. In een kleine,
en smalle zaal gelegen aan de Rue Honoré Chevalier, werd het eigengemaakt podium,
met een proscenium, dat als de boeg van een schip in de zaal uitstak, opgericht. In
de school werd hard gewerkt en een tweede een-
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acter-avond voorbereid, ditmaal van de groote Spaansche schrijvers Cervantes en
Calderon de la Barca. Ook de Fransche klassieken werden niet vergeten en Molière's
‘Avare’ werd opgevoerd, voorafgegaan door een improvisatie waarvan het thema
door Arnoux was gevonden en door een eenacter van een andere leerlinge ‘Monsieur
Sardony’ van Magdeleine Bérubet. De klassieke comedie, klassiek door het algemeen
menschelijk fond dat men in alle Molière-spelen terugvindt, werd zoo sober mogelijk
opgevoerd, alle vijf acten in eenzelfde decor van neutraalkleurige gordijnen met
alleen de hoognoodige tooneelrequisieten als lamp en stoelen. Alle aandacht werd
geconcentreerd op het spel en zoodanig het innerlijk drama zoo sterk mogelijk belicht.
Reeds werkte een der leerlingen aan de vertaling van een der meesterwerken der
Spaansche litteratuur, Calderon's ‘La Vida es Sueno’ - Het Leven een Droom. De
zeer origineele groepregie en het driedimensionale decor maakte een grooter podium
noodzakelijk dan waarover men beschikte en nu kwam Jacques Copeau met zijn
aanbod, de opvoeringen in zijn theater te doen plaatsvinden. Met een groot succes
bij pers en avant garde publiek eindigde hiermee Dullin's eerste tooneeljaar.
Hoog boven in Montmartre, bijna aan den voet van den heuvel die bekroond wordt
door de Sacré Coeur kapel, lag aan de rustige Place Dancourt, een typisch stukje
oud-Parijs met verweerde huizengevels en hooge boomen, het wat vervallen
buurttheatertje dat al een tijd onbespeeld was en waarop Dullin het nu waagde, zonder
veel middelen maar vertrouwend op de toekomst en de reeds behaalde artistieke
successen, beslag te leggen.
De zomer werd opnieuw op het land doorgebracht en alle leerlingen werkten hard
mee om de openingsvoorstelling te doen slagen. Men wilde beginnen met een
heropvoering van Calderon's werk, waarmee zooveel succes was behaald, en die
voorstellingen afwisselen met een comedie van Musset, Carmosine, voorafgegaan
door een middeleeuwsche ‘moraliteit’, op curieuze wijze voor het moderne tooneel
pasklaar gemaakt.
Een van de eerste opgaven die het Atelier zichzelf gesteld had was de dramatische
horizon te verwijden door het bekend maken van in Frankrijk onbekende
tooneelschrijvers en als eerste stuk koos Dullin ‘Monsieur de Pygmalion’, fantastisch
werk van de jonge Spaansche auteur Jacinto Grau, kunstzinnig vertaald door Francis
de Miomandre. Dit werk had, vooral bij de elite van het publiek, groot succes. Door
de handeling heen werd een marionettenspel gevlochten op dergelijke wijze dat de
twee werelden op het laatst bijna in elkaar versmelten en men zich afvraagt wie het
levende wezen, wie de ledepop is. Het automatische spel der acteurs werd soms van
hallucineerende kracht. Van dit zeer opmerkelijke stuk, dat toentertijd niet alle andacht
kreeg die het verdiende, zal misschien het volgend seizoen een heropvoering worden
gegeven.
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De 20e December 1922 was een historische datum in het Fransche tooneelleven.
Voor het eerst werd er een stuk van den grooten Italiaanschen schrijver Pirandello
opgevoerd en wel ‘La Volupté de l'Honneur’ tezamen gegeven met een merkwaardige
en zeer geslaagde adaptatie door Jean Cocteau van het antieke Antigone-drama.
De decors hiervoor werden door Picasso geborsteld, de muziek was van Honegger,
de costuums van Mme Chanel - alle vooraanstaande artiesten van de jonge generatie
werkten er aan mede om de nieuwe opvoering van het oude drama, waarvan de
bewerking bijna op den voet het niet te overtreffen origineel volgde, tot den triomf
te maken die het dan ook inderdaad werd.
De komende zomer zag de school van het Atelier opnieuw hard aan het werk in
Néronville en men bereidde er o.a. een van de eerste stukken van Marcel Achard
voor, ook in Holland met grooten bijval opgevoerd, de circusfantasie ‘Speelt U met
Mij?’ Ook andere werken werden er ingestudeerd, een blijspel van Goldoni en enkele
comedies en eenacters van jonge Fransche schrijvers, waarvan enkelen, zooals ook
Achard zelf, dat jaar deel uitmaakten van Dullin's troep. Hard werd er gewerkt, moest
er gewerkt worden, want de kas was ondanks de behaalde artistieke resultaten bijna
leeg en men rekende op het zoo zorgvuldig ingestudeerde nieuwe werk om de zaal
- en de beurzen - te vullen.
Helaas, de twee nieuwe werken ‘Les Risques de la Vertu’ en ‘Le Chevalier sans
Nom’ bleken beide te falen, mede ook door het feit dat enkele der hoofdrolspelers
vlak voor de première ziek werden en zoo goed en zoo kwaad als het ging door
buitenstaanders vervangen dienden te worden. De toestand begon slecht te worden,
de deurwaarder werd een dagelijksche gast. Ondanks al het jeugdig enthusiasme
begon menigeen de moed te ontzinken.
Doch als de nood het hoogst is.... Men dacht de partij al verloren en zonder veel
illusie zag men de première van Marcel Achard's stuk tegemoet, en verbijsterende
première, die tot een apotheose van het pure tooneelspel werd. Publiek en pers, allen
waren het er over eens met een uitzonderlijk en zeer oorspronkelijk werk te doen te
hebben. Die poëtische vlucht uit de werkelijkheid, de gevoelige afwisseling van lach
en traan, de klare taal en de ondertoon van oprechte menschelijkheid, waren nieuwe
klanken in de tooneellitteratuur. Achard werd in één nacht beroemd, zijn comedie
in vele talen ertaald en... het Atelier was voorloopig uit de zorg. Doch reeds werkte
men an de volgende opvoering, een satiriek humoristisch stuk van den jongen Bernard
Zimmer. Een andere der acteurs van de troep, Alexandre Arnoux, had ondertusschen
een modern, wetenschappelijk sprookje geschreven, ‘Petite Lumière et l'Ours’,
merkwaardig vooral door de regiemogelijkheden, mengeling van film en spel en
dans, gebruikmakend van allerlei mechanische effecten, luidsprekers enz. Dit zeer
kostbare experiment had slechts matig
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succes en toen de leerlingen zich opnieuw naar Néronville begaven was de financieele
toestand weer even critiek als het vorige jaar.
Maar men was jong, dus van nature optimist. En ook ditmaal bleek de jeugd weer
gelijk te hebben en moesten de zwartkijkers het afleggen.
Het stuk waarmee geopend werd bleek een van de eerste werkelijke kassuccessen.
Het was ‘Chacun sa Vérité’ van Pirandello, langzamerhand ook door het groote
publiek ontdekt en de roem van het volmaakte spel deed een heele groep toeschouwers
naar de afgelegen Place Dancourt trekken, die er anders nooit zouden zijn gekomen.
Madame Marcelle Dullin openbaarde in de hoofdrol haar groote dramatische talenten.
De regie was er geheel op berekend de intrinsieke waarde van den tekst zoo veel
mogelijk uit te doen komen. De handeling vond plaats in een soort gemeubelde gang,
inplaats van een kamer, en de personen, reëel, maar toch ook weer half onwezenlijk,
zooals dikwijls bij Pirandello, kwamen uit het duister op, om dan fel belicht te worden
en weer in het vage duister, waaruit zij getreden waren, te verdwijnen.
Schalom Asch, de sterke schrijver van het Joodsche jargontheater, van wien
ongeveer tezelfdertijd Baty een ander meesterwerk ‘De Dibboek’ aan het Fransche
publiek had onthuld, kreeg nu bij Dullin een kans met een magistrale opvoering van
het drama ‘De God der Wraak’. Het werk, een sterke studie van het religieuze
sentiment in het ghetto, had in verschillende landen een storm van verontwaardiging
ontketend. In Dullin's opvoering werd vooral op de dramatische kwaliteiten nadruk
gelegd. Een eigenaardige sfeer werd geschapen door een zuiver samengaan van
plastiek, zwijgen, toon der stemmen; het subtiele spel werd als een orchestratie van
velerlei instrumenten en met vermijden van te realistische hulpmiddelen werd het
werk gezuiverd van een teveel aan naturalistische uitwassen. Het geheel werd
zoodoende door een welbegrepen regie op een hooger plan gebracht.
Het nieuwe jaar zou eindelijk de verwerkelijking zien van een van Dullin's groote
plannen. Lang al was hij er van overtuigd dat in het Elizabethaansche theater
meesterwerken verborgen waren, die slechts een geringe wijziging hoefden te
ondergaan om opnieuw tot het publiek te spreken. Zoo droeg hij Marcel Achard op
een werk van Ben Jonson, die later door het legendarisch succes van ‘Volpone’
opnieuw tot het groote publiek zou worden gebracht, voor het Atelier pasklaar te
maken. Het ging om ‘La Femme Silencieuse’, typisch werk van dien tijd, half drama,
half klucht met balletten, zang en dans. Georges Auric zou de begeleidende muziek
schrijven, Jean Hugo1) zorgde voor decor en costuums. Zoodoende werd de ideale
samenwerking tusschen regisseur, tooneelbewerker, componist, speler en balletmeester
bewerkstelligd. Een der grondstellingen der school werd aan de praktijk getoetst: het
individueel talent van een ieder in dienst stellen van het geheel en alle plastische
hulpmiddelen waarover men beschikte te gebruiken. Dans, acrobatie,

1) Jonge decorateur van stijgende faam, nazaat van den dichter Victor Hugo.
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mimiek, plastische speluitbeelding, opstelling en beweeg der groepen, decor en
costumes dat alles begeleidt door een muziek die nauw het spel volgde en er de
belangrijke momenten van onderstreepte en versterkte, terwijl door een korte ouverture
vóór elke acte een zekere sfeer in de zaal geschapen werd.
‘Irma’, een van de eerste proeven van bekwaamheid door de jonge Franschman
Roger Ferdinand afgelegd, werd op bijna identieke wijze ten tooneele gebracht. De
klucht, die eenigszins onverwacht in een dramatisch conflict eindigde, werd als een
antiek Italiaansch spel gegeven, de opkomst der acteurs door muziek begeleidt,
balletpassen, zang. Een der jongste componisten, die later op velerlei gebied lauweren
zou oogsten, Henri Sauguet, componeerde een tooneelmuziek van opmerkelijke
kwaliteit en soepele charme. Zelfs het decor hielp mee de handeling versterken.
Gekleurde lichten gloeiden aan en verdoofden in de vensters, jalousiën werden
opgetrokken, luiken gingen half open, schimbeelden der spelers werden op de
doorzichtige muur geprojecteerd.
De critiek veroordeelde het stuk, de toeschouwers bleken er ditmaal een andere
meening op na te houden en met geestdriftigen bijval speelde men avond aan avond
voor volle zalen.
Het pleit scheen gewonnen te zijn, hoewel de financieele resultaten nooit
overbluffend waren, kon men toch wat oude schulden gaan aflossen en vooral.... het
publiek scheen den weg naar het oude buurttheater, dat inmiddels wat werd
gemoderniseerd, gevonden te hebben.
Ondanks enkele interessante opvoeringen als ‘Pas encore’ van Stève Passeur, een
anderen jongen schrijver, die snel de weg naar den roem zou vinden en ‘Danse de
Vie’ van den jongen Engelschen auteur Hermon Ould stond het geheele volgende
seizoen in het teeken van Rusland. De begaafde regisseur Nicolas Evreinov, die later
zelf zich te Parijs zou gaan vestigen, had door Femand Nozière zijn ‘Komedie van
het Geluk’ laten vertalen. Het zou een van de blijvende successen van het Atelier
worden, dat van tijd tot tijd heropvoeringen geeft van dit merkwaardige spel, dat
door Dullin opgevat werd half als klucht, als revue, als satyre, een soort commedia
dell' arte waarin de troep zoo goed thuis was. De repetitie in het theater, het avondmaal
in het pension, de proloog bij de heks, het eindfeest waarbij de maskers, door
Bengaalsch licht gekleurd in zotte sprongen een demonischen rondedans houden,
dat alles waren elementen waar profijt van getrokken werd om het geheel op te voeren
tot een intensiteit van spanning en dramatische mogelijkheid.
Na een zeer vrije bewerking van Aristophanes' ‘De Vogels’, door Bernard Zimmer,
met een populair geworden tooneelmuziek van Auric, na de opvoering van enkele
andere minder gelukkige werken als ‘A quoi penses-tu?’ van Stève Passeur, kwam
als redder in den opnieuw dreigenden nood een ander meesterwerk uit het tijdperk
van Elizabeth, ‘Volpone’ van Jonson, door
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Stephan Zweig in het Duitsch bewerkt en daarna door den tooneelschrijver Jules
Romains vertaald. Dit werd het groote succes, 350 maal na elkaar gegeven, een
succes waartoe niet in het minst bijdroeg de allerkostelijkste decoratie en aankleeding
van een tot nu toe onbekenden jongen schilder André Barsacq, de spelleiding van
Dullin en natuurlijk ook het spel zelf van de nu zoo op elkaar ingestelde groep, dat
een homogeen en tot het uiterste verzorgd samenspel bij alle opvoeringen iets
vanzelfsprekends was geworden.
Na een eerbaar, zelfs roemruchtig, fiasco van een ‘atmospherische philosophie’
getiteld Patchouli, van Armand Salacrou, een te droog-intellectueel gegeven dan dat
het groote publiek er zich voor zou kunnen interesseeren, kwam een politieke satyre
van Jules Romains ‘Musse’ met als ondertitel ‘De school van de schijnheiligheid’
min of meer verwant aan een van de grootste tooneelsuccessen der laatste jaren:
‘Topaze’ van Marcel Pagnol.
En daarna gaf ook Dullin aan den zoo verklaarbaren drang van een directeur-acteur
toe, om zichzelf een rol uit te zoeken waarin zijn groote kwaliteiten van karakterspeler
ten volle tot uiting konden komen en hij koos de zeer vrije adaptatie van André Obey,
die een van Shakespeare's sterkste speeldrama's, Richard III, meer als uitgangspunt
dan als onderwerp nam om er een verfranscht werk van te maken. Hoe dan ook, de
vertolking der titelrol door Dullin was boven alle lof verheven, en wat hij in een
scène als de veldslag op het kleine podium met een beperkte troep wist te bereiken
grensde aan het wonderbaarlijke.
En zoo komen wij aan het einde van het actueele seizoen, dat is afgesloten met
een ander werk uit de Elizabeth-periode ‘A pity she is a whore’, een wat ingewikkeld
werk, in den oorspronkelijken vorm gegeven, parodie, klucht en drama ineen, waarin
alle goede kwaliteiten van het Atelier tot uiting komen. Om trouw te blijven aan zijn
leus, altijd het jonge tooneel te dienen, koos Dullin ter begeleiding van het Engelsche
spel een oorlogscomedie ‘Les Coqs’. Hiermee wordt een goedgelukt seizoen
afgesloten, waarin nog een klein theater met succes aan de heerschende crisis het
hoofd heeft geboden en bewezen dat er voor eerlijk, welvoorbereid werk, nog altijd
belangstelling is. Volledigheidshalve moet nog het stichten van de ‘Compagnie du
Portant’ vermeld worden, een groep van Dullin's leerlingen en medewerkers, die
zich sinds twee seizoenen voor de zomermaanden vereenigen om werk van jonge
auteurs voor het voetlicht te brengen. De première vindt steeds te Parijs plaats, daarna
gaat men op tournée. Zoo werd o.a. een dramatische schets van mijn hand ‘Volte
Face’ opgevoerd en is men over een ander van mijn comedies ‘Quand le Désir....’
in onderhandeling.
Wij hebben gezien hoe de bewonderenswaardige groep van het Atelier, directeur
aan het hoofd, onvermoeid ten strijde trekt voor een bedreigde kunst. Zonder zich te
laten vangen in den engen cirkel van begrensde principes probeeren zij nieuwe wegen
te banen en al wat aan talent kiemt in de jonge
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generatie te helpen zich te uiten. Dullin, die zelf in meerdere films groote rollen heeft
vervuld, is van meening dat de cinema zich nog teveel naar het theater keert en er
genoegen mee neemt dat min of meer te imiteeren, inplaats van een geheel eigen
weg te zoeken, die trouwens ongetwijfeld in de naaste toekomst zal worden gevonden.
Dan zullen de twee kunsten geheel onafhankelijk van elkaar ieder hun eigen richting
kunnen volgen. Want het theater dient een volkskunst te blijven, even populair als
de cinema het geworden is. Wanneer het, zooals bijvoorbeeld het antieke Japansche
‘Nô’ theater, een verstarde intellectueele vorm zou worden, slechts voor de geletterden
en ingewijden te begrijpen, dan zou in wezen het laatste uur der dramatische kunst
geslagen zijn. Integendeel, het tooneel dient levend te worden gehouden, in contact
met het dagelijksch leven en gebruik makend van het vorderen der techniek. De
vernieuwing dient echter zuiver theatraal te zijn, geen vervolmaking der mechaniek
of regievondsten zou dit kunnen bewerkstelligen, men moet zich in den geest weten
aan te passen aan huidig leven en huidige mentaliteit.
Dit is wat Dullin en zijn groep probeeren te bereiken en het dient gezegd dat tijdens
hun meer dan tienjarig streven zij er dikwijls in zijn geslaagd het hart van het groote
publiek, dat het publiek van alle tijden is, te raken.
Dat dit niet in de laatste plaats mogelijk was door de schoolorganisatie, die de
meester in staat stelde leerlingen volgens eigen idee te vormen en tot een
coöperatieven arbeid te geraken, die één was en bleef, in streven en ideaal, dat springt
wel duidelijk in het oog.
Alle leden van de groep dienen enkele uren van de week, onafhankelijk van
repetities, aanwezig te zijn voor de ‘improvisaties’ of ook voor proeven van spel van
nooit op te voeren werken; dit alles in zekere zin een tooneellaboratorium vormend,
waarin nieuwe ideeën worden gevonden en getoetst aan de praktijk.
Lessen worden gegeven in decoratie en dans, in acrobatie en dictie. Zooals we
zagen maakte de school verscheidene der beste onder de jonge tooneelschrijvers tot
haar leerlingen, die allen een zoo compleet mogelijke theatrale opvoeding krijgen.
Geen wonder dan ook dat met dergelijk materiaal zulke hechte constructies worden
gewrocht, waarvan de meesten als monumenten aan de tooneelspeelkunst gewijd in
onze herinnering blijven.
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Verzen
door J. Slauerhoff
Het dorp
Het gehucht bestaat uit zes kleine hutten
Menschen leven er zonder een woord te spreken
De rivier ruischt wel - een brug hangt er nog over:
Twee smalle planken, een slaphangend koord.
Aan de overkant gaan lègers, karavanen
In verdre hoogt verrijst op de berg een tempel
De mannen laten zich niet voor krijgsdienst werven
De vrouwen offren niet voor vruchtbaarheid
Ze leven traag en weten laat te sterven.
De zon die achter steile hellingen
Laat opgaat vroeg verdwijnt is de eenige lamp
Voor het gehucht - zes hutten - waarin alleen
Gescholen wordt voor 't weer en 's nachts geslapen -
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Terugkeer
Na twintig jaar wilde ik mijn stad terugzien.
Die lag stillevend aan de horizon.
Maar aan de straatweg, vier mijl voor de poort,
Stond nog die herberg van de gele reiger
Waar 'k vroeger kwam met vrienden uit de stad
Daarbinnen werd, loom, als in halve slaap, een fluit bespeeld.
Ik hoorde weer het oude lievlingslied
Van pruimeblaren vallend in de vijver.
't Was Mei weer, stil lag daar de stad aan 't water,
Ik hoefde er niet meer heen te gaan
't Is Mei, ik kom er juist vandaan,
O pruimeblaren vallend in de vijver
Niets kan vergaan zoo min als jullie kort en ritslend leven
Het mijne, lang en vol van zwaar verdriet,
Zoo scheen het, maar het was het mijne niet,
Ik ben hier altijd mijmrend blijven staan
Betreurend wat die andre is geschiedt
Terwijl ik luisterde naar 't zinnelooze lied
Van pruimeblaren - vallend - in de vijver!
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Maannacht
De geesten reizen met de wolken
De maan - om de doortocht niet te storen Is, als een gong, in de boom gehangen
Tusschen twijgen en blaren gevangen
De stroom kabbelt bijna rimpelloos
Rondom de neergestreken berg
Het is zoo stil dat de manegloor
Aandoet als een even hoorbare
Begeleiding, soms schijnt de gong
In de boom te beven, de takken siddren;
Snaren, lichtgeraakt, de blaren ritslen
Nog even, dan zijn ze voor ons zichtbaar
De geesten neerdalend uit de wolken
Warend door boomen, rustend op steenen
En nemen weer afscheid met een windstoot.
Takken en blaren ritslen na
De maangong wordt opgetrokken in
De laatste wolk, nog lang vervult
Verre gloor, dichtbij gezoem de lucht.
Leeg staat de boom op de dorre vlakte
De stroom slaat bij de berg de hoek om
De geesten zijn met de wolken vertrokken.
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Vergankelijkheid
De maan staat op de Yu Mei berg; een boordevolle schaal
Zijn glans vloeit in de oeverdamp en wordt daar droef en vaal
Lang leefde ik met je in deze stad, vannacht moet ik weer varen.
Soms heeft een mensch volmaakt geluk maar kan het nooit bewaren.

(Naar LI-TAI-PO)

Compromis
De berg der stilte kan ik niet bestijgen
Door het verwarrend woud herinnering
Dus wil ik onder zeil van mijmering
Voortdrijven op een zee van eeuwig zwijgen.
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Een mei
door Raymond Brulez
Te Parijs is de dag kalm verloopen; enkele arrestaties werden gedaan...
(de bladen op 2 Mei 19..)
LUCIENNE THIERCELIN, dochter van den sous-préfect van Issoudun was reeds
een heel eind over de dertig toen ze Servais huwde. ‘Monsieur Pierre’, - zooals de
joviale Parijzenaar in den wandel familiaar heette - vertoefde ‘voor zaken’ in de
streek. Van al de menigvuldige ondernemingen die hij rechtstreeks of als
tusschenpersoon ooit aanpakte, bleek zijn huwelijk de eenige die als een onbetwistbaar
succes kon gelden. Althans: finantiëel; want moreel?....
De arts die Monsieur Pierre behandelde om hem over de gevolgen van een
ongelukkige en lichtvaardige ontmoeting heen te helpen, had hem aangeraden liefst
nog enkele maanden te wachten.... Om den drommel!.... De bruidegom v o e l d e
zich gezond als een bliek en brandde van verlangen vaarwel te zeggen aan een
avontuurlijk en door schulden bezwaard jonggezellenleven. Niets ging boven een
eigen haard....
Lucienne voelde weliswaar geen overweldigenden hartstocht, maar toch oprechte
sympathie voor den mooien charmeur die, naar hij zelf beweerde, ‘geen mugje kwaad
kon doen....’ Zijn goed hart compenseerde zijn eer schamel intellect. Servais kende
blijkbaar meer jockeys dan dichters en zijn brieven krioelden van foutieve participes
passés.... Doch de echtelijke staat zou de romantisch dweepende juffer verlossen van
het doffe bestaan in een bekrompen provinciestadje. Ze zou te Parijs wonen, de
tentoonstellingen bezoeken, geabonneerd zijn op de vertooningen der Comédie
Française, kortom: ‘meêleven met de kunst- en gedachtenstroomingen van haar tijd...’
Het zou ten slotte nog een gezin geweest zijn ‘lijk een ander’, waren Lucienne's
bruidschat en nadien verscheidene erfenis-legaten niet verloren gegaan in Monsieur
Pierre's ondernemingen. De man deed nochtans zijn best: schrikte terug noch voor
afmattende reizen, noch voor saaie zakendiners. Maar de vernuftig uitgedachte
dammen die den Pactolus moesten opvangen stortten steeds in, 't zij door een
raadselachtig inwendig gebrek, 't zij door het ingrijpen van de ‘macht van het
Noodlot’, waartegen hij een beteuterde tronie zette en machtelooze schouders hief.
Om zich te troosten over die standvastige reeks rampspoedigheden zocht Monsieur
Pierre troost in diverse apéritifs. Hij dronk trouwens ook telkens wanneer hij met
meer optimisme dan onderlegdheid een nieuw plan fantaseerde. Lucienne bejegende
zijn uitbundige toekomstfantasieën stilaan met een zwijgend misprijzen en de gelaten
machteloosheid waarin een sluw opge-
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steld huwelijkscontract haar hield. Zij had reden genoeg maar te veel hooghartigheid
om echtscheiding aan te vragen. Ook was haar een kind geboren. Het bleef bij dit
ééne zoontje. De zedelijk hoogstaande vrouw wenschte geen verdere nakomelingschap
van een ontaarden vader. Ze kende de erfelijkheidsleer.... En in haar argeloosheid
dacht ze dan nog maar aan de ellendige gevolgen van alkoholisme. Haar bleef de
broze hoop dat hun finantieele instorting nog zoolang mocht uitblijven tot Jean een
maatschappelijke positie zou veroverd hebben. Helaas, de jongen was nog maar
veertien jaar oud toen het laatste legaat van den laatsten erfoom weggleed in de
schuifladen der bistrots en de handtaschjes van Monsieur Pierre's zoo baatzuchtige
als vluchtige relaties. Op den puinhoop van zooveel mislukkingen neergezonken,
overviel den rampzalige een diepe mistroostigheid. Hij kwam plots tot de bevinding
‘dat het leven niet uit te houden was in gezelschap van een sfinx van een vrouw, die
u nooit een woordje moed insprak....’ en trok er dan ook consequent van door met
een Algeriaansche babbelkous uit het Bal Tabarin, die heimwee voelde naar haar
vaderland en den zakenman den luchtbal zijner verbeelding volgeblazen had met de
‘oeconomische mogelijkheden van de parel van Afrika’....
Alhoewel onze voorkeur beslist naar stichtelijke litteratuur gaat en wij daarom
ontrouw liefst gestraft zagen, toch moeten wij, waarheidshalve, getuigen dat Fortuna,
met betreurenswaardige perversiteit, niet alleen deugdzame maar ook liederlijke
waaghalzen bekroont. De ‘Celesta Bar’ die Monsieur Pierre te Blidah opende, was
nu eens een zaakje dat schitterend floreerde. De man voelde dan ook geen wroeging
over zijn ‘bevrijdende’ daad.
De geruïneerde en verlaten echtgenoote zocht een bestaan. Gelukkig brak kort
daarop het wereldkonflikt los.... Lucienne werd opzienster in een munitiefabriek. Ze
won er een mild loon; kreeg met Kerstdag zelfs een geschenk: een leuk
damesrevolvertje van verouderd model. Al dreigde haar jongen vooralsnog geen
gevaar, toch behoorde Lucienne tot de vrouwen die enkel afschuw voelen voor den
oorlog. Niettegenstaande het onrecht haar vaderland aangedaan, was ze pacifiste tot
het défaitisme toe. Hoe ze deze radicale overtuiging in overeenstemming bracht met
haar arbeid in een munitiefabriek? Primum vivere!.... En in die jaren kwam feitelijk
gelijk welke bedrijvigheid, rechtstreeks of onrechtstreeks den oorlog ten goede. Maar
zoo haar aandacht plichtgetrouw de granaathulzen onderzocht, haar geweten weigerde
alle moreele medeplichtigheid aan de Groote Misdaad.
De moeder waakte angstvallig over Jean's verstandelijke en sentimenteele
ontwikkeling. Iederen avond roeide zij het bellicistisch onkruid uit dat oude
lyceumleeraars in het jonge brein zaaiden. Het beste tegengif voor chauvinisme leek
haar de kunst: de humanitaire werken van Tolstoï, Romain Rolland, Barbusse. Zij
speelde Beethovens sonaten. Als ze haar jongens donkere oogen vochtig zag glanzen
in het mat gelaat, glimlachte ze liefelijk ‘C'est
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pourtant de la musique boche ça, mon petit....’ En dan haar aandoenlijke romantische
illusies: ‘Zoo een hemelsch orgel tusschen de loopgraven de Adagio der Pathétique
speelde, zouden de soldaten hun wapens niet wegwerpen en verbroederen?....’ Ze
had nog niet, zooals de diplomaten, ‘die Sentimentalität verlernt....’
Aldus groeide Jean Servais op in een groote liefde voor de abstracte menschheid,
maar tevens in een hartgrondige antipathie voor de hem omringende medemenschen.
Dit viel te verontschuldigen: de krakeelende en malkander bespiedende buren in de
sombere woonkazerne waren precies geen prachtexemplaren eener ideale samenleving.
Van nature eenzelvig, knoopte hij geen vriendschapsbanden aan met schoolkameraden.
Hij had geen vriendinnetje. Wel glimlachten aanminnige werkmeisjes hem toe in het
trappenhuis; maar vijf minuten onderhoud ontluisterde hun schoonheid. Hun schamele
ziel bleek nooit van het subtiel stoffage eener Mélisande of Isolde.
Enkele maanden vóór den wapenstilstand werd Jean's militieklasse opgeroepen.
De jongen werd gereformeerd wegens ‘aangeboren zwakheid’ - medelijdend
eufemisme, meende hij. T'huis gekomen monsterde hij zich naakt in den spiegel. Het
was merkbaar: de rechter helft van zijn romp was smaller dan de linker. Zoodus:
longtuberculose.... Om het fatale diagnosis te confirmeeren begon hij van toen af
droogjes te kuchen. Uit het geval trok hij de weemoedige conclusie: ik heb maar
enkele jaren meer te leven....
Dadelijk met het staken der vijandelijkheden dankte de munitiefabriek het
vrouwelijk personeel af. Het was nu aan den voor krijgsdienst ongeschikte om in het
levensonderhoud te voorzien. Jean werd ‘commis rédacteur’ in den Dienst der
Militaire Grafsteden. Sneuvelen gaat snel, maar de oorlogsslachtoffers zouden
gedurende nog verscheidene jaren de broodwinning verzekeren van honderde
ambtenaren.
***
De taak van den Dienst der Militaire Grafsteden omvatte meer dan zijn benaming
opgaf. Niet alleen onteigende en beheerde hij de militaire begraafplaatsen, maar
spoorde ook de vermisten op en regelde de administratieve positie der gesneuvelden.
De afdeeling ‘Burgerstand’ nam een gansche verdieping in van het ruime gebouw.
Als de ruggen van een reusachtige encyclopaedie, vermeldden de deuren: A-Bertier,
Bertillon-Couturier, en zoo verder tot de veertigste kamer het doodenalfabet afsloot
op Zwylawski Ernest, g e v a l l e n o p h e t v e l d v a n e e r te Les Eparges - hetgeen
hem voordeelig onderscheidde van Zimmermann Saturnien, die enkel ‘o v e r l e d e n ’
was in het strafkamp van Auvours.
Het personeel van bureau 14 (Gabier-Hurteau) bestond uit den chef Dupin, den
sous-chef Croquet, Jean Servais en vier poilus die zich achter stapels af te werken
dossiers verschansten om, net zooals in de loopgraven,
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in rust een partijtje kaart te spelen. De chef liet hen betijen....’ Ces braves avaient
été à la peine, qu'ils soient à l'honneur!....’ Dupin miste niet den rang maar wel den
moed en eenigszins ook het moreel gezag om hen tot een meer gewetensvolle
opvatting van hun taak te roepen, want de vent had, veilig als een muis in 't meel,
den ganschen oorlog doorgebracht in de fourragemagazijnen van Saumur. Op het
einde van zijn lange loopbaan van ‘beroepsvrijwilliger’ had zijn bescheidene ambitie
het toch tot den rang van adjudant gebracht. Thans controleerde de plechtige duts of
de stukken die zijn sous-chef hem voorlegde wel de voorgeschreven
beleefdheidsformules droegen en teekende ze dan met zijn zwierigen, voldanen en
leesbaren naam.
De sous-chef Croquet, een praatgrage grijsaard, was vroeger uitgever geweest.
Naar hij beweerde, had hij zich geruïneerd aan de vulgarisatie van wetenschappelijk
werk.... De werkelijkheid was ietwat anders. Benevens zijn populaire ‘Pro & Contra’
reeks over philosophische en sociologische onderwerpen, had Croquet ook
pornografische boekjes in de Engelsche taal verspreid. De Young Men Christian
Association, bezorgd om het zieleheil der Tommies en Sammies, klaagde het ergerlijk
feit aan. Om de kuische Anglo-Saksers genoegen te doen liet de politieprefekt de
aanstootgevende lektuur vernietigen en schonk den benadeelden uitgever als
vergoeding een postje in de bureaux der oorlogspropaganda waar zijn publicistische
ervaring in dienst kwam te staan eener geoorloofde menschelijke passie. Maandenlang
bestreed Croquet de ‘défaitistische pest’, zooniet met overtuiging dan toch met
plichtvollen ijver. Na den wapenstilstand vorderde zijn moreele rehabilitatie nog een
graad. Thans beoefende hij een Christelijk werk van Barmhartigheid: de dooden
begraven.... in de schuifbakjes van het steekkaarten-columbarium.
Jean Servais correspondeerde met alle regimenten en mairies der Fransche
Republiek. Ondertusschen werkte hij ook aan een allegorischen roman ‘Don Juan
en Prometheus’. De klassieke verleider belichaamde niet alleen de zinnelijkheid maar
daarenboven het kapitalisme dat de aardsche paradijzen uitbuit voor egoïstisch genot.
Prometheus leerde den menschen de zuivere naastenliefde, verzamelde de onterfden
dezer wereld tot een leger en versloeg ermee den wellusteling aan de oevers der
Doode Zee. Dit dramatisch slot verheerlijke den aanstaanden triumf van het
communisme.
Betsy Mercier typte het handschrift over tusschen twee lastenkohieren in van de
begraafplaatsen der Argonne. Als dank schonk Jean het meisje een platenboek over
moderne architektuur. Een avondwandeling in het Bois de Boulogne zou het lieve
kind meer bevallen hebben.... De kennismaking bleef hierbij en Betsy's kasteel in
Cythera - dat zich nochtans beperkte tot de bescheidene afmetingen van ‘une
chaumière et un coeur’ stortte in.
Dezelfde megalomane verwachtingen die monsieur Pierre destijds op zijn
handelszaken bouwde, stelde de zoon in zijn litteraire bedrijvigheid. ‘Moe-
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dertje, w'hebben het fortuin! Auteurs- vertaal- en filmrechten!....’ Hij reisde naar
Sowjet Rusland, kocht zich een villa aan de Azuren kust. Hij had dit recht - zijn
longen waren aangetast. Hij moest dit broze leven sparen zoolang zijn litteraire missie
niet volbracht was....
Toen zelfs linksgeoriënteerde uitgevers zijn handschrift weigerden, twijfelde Jean
niet aan zijn talent maar wel aan hun bevoegdheid en de oprechtheid hunner
revolutionnaire overtuiging. Croquet sterkte hem in dezen waan.
‘Mijn jonge vriend, heb ik het u niet voorspeld? De uitgeverij leeft van loensche
praktijken. Combine, combine, tout n'est que combine!’.... Mìjn zaak was eerlijk
opgevat.... Ge kent mijn bittere ervaring!.... Hadt gij maar tien duizend frank over
om u te lanceeren, dan vochten die haaien om uw meesterwerk op Hollandsch geschept
te mogen drukken.... Het arme talent wordt in de kiem gesmoord....’
Er was dus geen individueele redding mogelijk bij middel der litteratuur. Nu
droomde Jean van een collectieve. De sociale revolutie moest hem verlossen uit het
slop van het kantoorleven, uit hun zonloos appartement in de triestige voorstad. De
arbeidersstaat zal de kasteelen der rijke parasieten onteigenen. Ik zal een vakantiehuis
voor fabriekswerkers dirigeeren. Met diezelfde zelfzekerheid pochte de vader destijds:
‘Ik sticht het consortium der veiligheidsgrendels!....’ Jean jubelde: ‘Wij zullen op
den buiten leven, in velden en parken!’ De moeder herinnerde zich dat ze getrouwd
was om de verveling van het leege landelijke leven te ontvluchten....
Jean haakte naar het Eén Mei als de Israëlieten, in tijden van ellende, naar de komst
van den Messias. Dien dag moést de revolutie losbreken, de revolutie die, zooals
Barbusse voorspelde ‘de gelijkheid tot aan de grenzen van het leven zou stichten en
de Republiek der republieken uitroepen....’ Hij zou één der millioenen strijders zijn
voor het Rijk der Rechtvaardigheid. Men had van hem niet gewild voor den
Broedermoord. Maar nu droeg hij bij zich het damesrevolvertje dat zijn moeder
cadeau had gekregen. Hij zou op de barrikaden staan....
Op het bureau besprak men de kansen der revolutie.
‘Van avond gaat het er op los en morgen is het aanschijn der wereld veranderd.
Een nieuwe orde. Wereldvrede. Het algemeen geluk door gelijkheid en liefde. Het
einde van uitbuiting, alkoholisme en prostitutie....’
Croquet had een satanschen afschuw voor zedenpredikers en wereldhervormers.
Hij vroeg:
‘Wie zal dit mirakel uitvoeren?’
- ‘De oudstrijders, de proletariërs....’
Croquet wendde zich tot het quartet kaartspelers:
‘Jullie dus, kameraden?’
Ze zegden niet ‘neen’, niet ‘ja’. On verrait.... Ze hadden veel geleden.
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De Staat had zijn erkentelijkheid karig gemeten. Maar ze hadden vrouw, kinderen,
verantwoordelijkheidsbesef....
‘'k Hoor het al: jullie zult van avond koningen neerslaan, de koningen van het
kaartspel....’
‘Zij zijn misschien tevreden,’ wierp Jean op, ‘maar de groote massa gromt. Het
volk eischt zijn recht....’
- ‘Het volk eischt de traditioneele “panem et circenses”. Aan brood krijgt ieder
zijn gading, met uitzondering der diabeetlijders als uw beklagenswaarde dienaar, en
voor de “circenses” zorgt die daar!....’
Hij wees in de krant de beeltenis der beroemde filmster Dorothy Grace op den
drempel van het Ritzhotel.
‘Met haar engelachtigen blik en lascieve heupen draagt die dame meer bij tot de
handhaving der orde dan een heel regiment garde mobile....’
- ‘Puur woordengegoochel!.... Gij kent de werkelijke ellende niet van het
proletariaat....’
- ‘Ellende? Maar zoodra men het minimum voedselcalorieën en een schuttend dak
heeft, is ellende een zeer relatief begrip. In feite is ze ontbering, de afstand die ligt
tusschen het bezit en het verlangen. Zoodus een zeer rekbaar iets, want het hangt
minder af van het uitgangsplatform van het vermogen dan van de willekeurige
opgeschroefdheid van het begeerde. Men kan de ellende dus evengoed bestrijden
door het matigen van het verlangen als door het opdrijven van het bezit. De eerste
methode is zelfs materieel gemakkelijker en moreel prijzenswaardiger. Daarom
oordeel ik, als Mallarmé, ‘la révolte inutile et perverse’....
‘Om den drommel! Mallarmé dacht daarbij geen moment aan de sociale
revolutie!....’
‘Best mogelijk, mijn vriend. Maar alles is toepasselijk op alles. De opstand is
onnoodig, want iedere omwenteling schept bevoorrechtigden en onterfden. Waar ze
“gelijkheid” nastreeft, vult ze een Danaïdenvat. Ze is pervers: ieder verlangen naar
een onmogelijke gelijkheid spruit voort uit een laag gevoel: afgunst. Men gunt den
naaste niet hetgeen hij méér bezit. Men wil nivelleering, de bonte luxe vernielen
waarvan de aanblik zonder meer, ook den onterfde een genot moest zijn - kon hij
maar afstand doen van zijn vervloekte begeerte van bezit....’
‘Erbarmelijke sofistiek!... De sterftestatistieken der verschillende maatschappelijke
standen leeren u met onverbiddelijke wetenschappelijkheid dat “ellende” geen
subjectieve waan, maar een gruwelijke werkelijkheid is!....’
‘Mijne heeren,’ onderbrak Dupin. ‘Het ware misschien beter politieke onderwerpen
te mijden....’
‘Als we de actualiteit niet mogen bespreken....’ pruilde Croquet. En hij verdiepte
zich norsch in zijn krant.
De bureauchef bloosde.
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‘Meneer Croquet. Het lag geenszins in mijn bedoeling u te kwetsen. Uw
beschouwingen zijn boeiend en eigenaardig. Maar de jonge heer Servais schreeuwt
telkens zoo luid dat men het ongetwijfeld hoort tot bij den commandant....’
Iemand klopte op de deur. Een schamel gekleed, maar jeugdig frisch vrouwtje trad
binnen. Croquet stond recht, groette:
‘Mevrouw verlangt?’
‘'t Is om t'hertrouwen.... Meneer de maire zegde dat ge mij een stuk zoudt geven....’
‘Hoe heette uw man?’
‘René Gerson....’
De sous-chef trok een schuifbakje uit het columbarium. Onder zijn zoekende
vingeren tuimelden de steekkaartjes voorover als destijds de soldaten onder het vuur
der mitrailleurs:
‘Gerfaux, Germain, Gernut, Gernoux, Gerson.... Hier dus: Gerson Aimable, Gerson
Bernard, Gerson Louis.... Gerson René, René-Arthur? René-Bernard-Antoine?,
René-Bernard-Louis?, René-Sylvain?, René-Théophile?....
‘Ik wist hem geen tweede voornaam....’
‘Waar is hij gesneuveld?’
‘Te Tracy le Val in Maart 18....’
‘Dan is het René-Sylvain. Jammer! Er bestaat geen overlijdensakte.... Die moet
dus bij vonnis opgemaakt worden....’
‘Als meneer zoo goed wil zijn mij dat stuk tegen de naaste week te sturen....’
Croquet monsterde vluchtig haar gestalte....
‘Mevrouw wenscht spoedig te hertrouwen?....’
De weduwe knikte blozend....
‘U zult nochtans geduld moeten oefenen. Er moet een heel dossier gevormd worden:
geboorteakte, huwelijksakte, uittreksel uit de registers van de bevolking van de laatste
woonplaats, afschrift van het stamboek van het regiment, getuigschriften van twee
strijdgenooten....’
‘Van welk regiment was uw man?’ informeerde een der poilus.
‘Het 127ste....’
‘Jammer. Ik was bij het 16de dragonders. Ik had kunnen getuigen....’
Croquet zette zijn uitleg voort:
‘Dit dossier maken we over aan de bevoegde rechtbank die dan in de dagbladen
het vermoeden van overlijden laat aankondigen. Na een zeker tijdverloop kan dan
het overlijden bij vonnis officieel uitgeroepen worden en een akte opgemaakt waarvan
het afschrift u zal toelaten een nieuwe verbintenis aan te gaan.... Ik wil u niet
verbergen dat met deze proceduur.... maanden gemoeid zijn.’
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Het vrouwtje keek zoo beteuterd dat meneer Croquet zich beijverde met wat troost:
‘Wees overtuigd, mevrouw, dat wij zullen handelen met bekwamen spoed. Ik zal
niet nalaten in een speciale nota er op te wijzen dat uw geval uiterst (hij flapte haast
uit “interessant”) uiterst.... dringend is. Het ongeluk wil nu eenmaal dat uw echtgenoot
in de loopgraven gesneuveld is. Degene die in de hospitalen stierven zijn er beter
aan toe. Ik bedoel hun nabestaanden natuurlijk....’
Als de bezoekster de deur uit was, merkte Croquet schamper op:
‘De Republiek vergeet haar dooden niet; maar de weduwe is niet zoo standvastig
met haar geheugen. Dit laat zich begrijpen: de Republiek zijnde een abstract concept
of hoogstens een pleisteren torso; de vrouw daarentegen zwak vleesch en emotieve
zinnen.... Het merkwaardige van den wereldoorlog is niet de felheid der wonden die
hij sloeg, maar wel het gemak waarmede zij heelen. En deze overweging doet mij
nog al sceptisch staan tegenover de officieele bewering dat dit de laatste der oorlogen
was. Met de fataliteit van een komeet moet een conflikt weer opdoemen....
Het koor der poilus protesteerde heftig:
‘Dank je! Neen hoor! Daar hebben we pas van geproefd!.... Wij marcheeren niet
meer!....’
‘U marcheert niet meer? Best!.... Maar, mijne heeren, het leven staat niet stil bij
u. Ieder jaar groeien nieuwe geslachten op, jonge lieden belust op avonturen, wars
van het saaie alledaagsche en zoodus vatbaar voor het patriottische Fata Morgana.
Die zijn naar ziel en lichaam perfekt uitgerust om een behoorlijken veldtocht te
ondernemen. En als men de jongens daarenboven nog in een flatteerend uniform
steekt!....’
‘Meneer Croquet,’ wedervoer Dupin, ‘niemand betwijfelt dat onze poilus, en ook
onze vier vrienden daar, desnoods weer zullen oprukken om Frankrijks heilig
patrimonium te verdedigen. Maar ik meen dat, met uitzondering van een ontaarden
Keizer, geen machthebber ter wereld opnieuw een bloedige catastroof zou wollen
losketenen....’
‘Akkoord! Vrede den menschen van goeden wil. Maar primo: dit zijn ze niet
altijd.... En secundo: zelfs wanneer ze van de beste inzichten bezield blijken, kunnen
ze nog geschoteld zitten met een sadistische onderbewustheid. Goethe noemde Satan:
den Geest die steeds het kwade wil, maar steeds het goede schept. Welnu, de
diplomaten zijn averechtsche duivels: ze willen het goede, maar verwekken steeds
herrie....’
‘Zeg maar: de munitiefabrikanten, zij die er baat bij hebben zijn de
oorlogsschuldigen,’ wedervoer Jean Servais.
‘Mijn jonge vriend, uw opvatting lijkt me glad mis! Ge kunt evengoed beweren
dat de glazenmakers de stormen losketenen om hun ruiten aan den man te brengen....
Ik zie de naties als lichamen die zich met de tegen-
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strijdige electriciteit hunner hartstochten laden. Of deze spanning al of niet moet
eindigen in een dramatisch conflict, ligt wellicht buiten menschelijke macht. Zoolang
de dampige aarde wolken broedt en de menschelijke harten passies gisten, blijkt het
Rijk der Vrede een schoone illusie....’
‘Paradoxen!.... De Vereenigde Arbeidersrepublieken der wereld zullen den Vrede
stichten. De klassenstrijd zal den rassenstrijd verdrijven.
‘Ah zoo! Politieke homeopathie? Nu, ik zag liever de rassenstrijd den klassenstrijd
onmogelijk maken. Nationalisme is louter idealisme. Ze is een heroïsche mythe, laat
ons maar zeggen een aandoenlijke waan.... Zoodus: zuiver platonisme. Uw
materialistisch marxisme daarentegen schiet zijn vieze wortels in het verfoeilijke
verlangen naar stoffelijke goederen....’
‘Maar, Gelijkheid, Rechtvaardigheid, Broederlijkheid zijn dat ook geen Platonische
ideeën?....’
Daar ging die jonge kerel weer aan het tempeesten!
‘Vrienden,’ suste de chef, ‘vindt u niet dat we goed zouden doen het dringende
geval Gerson in handen te nemen?....’
‘Inderdaad,’ beaamde Croquet. ‘Ik ging precies een omslag gereed maken voor
het dossier....’
Hij lengde de hand reeds uit naar zijn vulpen, maar het rinkelende sluitingsuur
onderbrak zijn goede voornemen.
***
De avondzon belichtte nog de topverdiepingen der hooge gevels. De hemel was te
vreedzaam. Jachtende wolken hadden een meer passend décor gevormd voor den
komenden storm. Esthetische bekommernis van den ex-kunstenaar.
Bij het Parlement hielden reeds sterke afdeelingen politie de wacht. Niet hier, maar
op de boulevards moest de beslissing vallen. In het Jardin des Tuileries draalden nog
goevernanten met tyranieke kinderen van rijken. Morgen zouden zij vrij zijn.... Jean
rustte op een bank. Hij dacht aan de discussie op het kantoor: Croquet had het
gemakkelijk gewonnen met zijn cynieke paradoxen. Natuurlijk, de adjudant liet mij
nooit aan het woord komen. Omdat ik te luid sprak.... De conformist flanst rustig
zijn phrase aaneen, maar de rechtvaardige schreeuwt zijn verontwaardiging uit!....
Fit indignatio poetam.... Om den drommel nu geen litteratuur meer! De Daad....!
Hij streelde het poezelig revolverkolfje. Zoo'n spulletje zou wel niet ver dragen.
Maar hij zou in de eerste rangen vechten....
In de Rue de la Paix wandelden gearmde, lachende naaistertjes. Zij werden uitgebuit
maar rebelleerden zich niet. Profijtelijk wangedrag hield ze in welgemoede
gedweeheid.... Hij haatte hun domme, laffe schoonheid. Een meisjesstem riep
nochtans: ‘C'est révoltant!’ Haar opstandigheid gold
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echter den buitensporigen prijs der lelietjes van dalen en niet het politiek regime....
Op de caféterrassen berustte de bourgeoisie in rieten zeteltjes. Straks als de klappen
vielen, bolden ze weg met hun bange balgen. De roze en mauve lichtreklamen zouden
in gruizelementen neersplinteren op hun vluchtende nekken. Geen luxe meer in den
Toekomststaat!.... Een onverbiddelijke, ongesmukte, kuische Gelijkheid!....
Bij de Porte Saint Dénis begonnen de volksche buurten. Aan de hoeken der duistere
steegjes sombere, kortgemantelde agenten, grimmig en talrijk. De verdediging stond
paraat. Jean zocht naar de voorteekenen van den aanval; maar niets in het straatleven
verschilde bij het uitzicht op andere dagen.... Hij trok een kroegje binnen. Werklieden
leunden tegen den disch. De baas informeerde:
‘Hoe was het op het Pré Saint Gervais?’
Een lange slungel haalde de schouders op:
‘Bah, niet veel zaaks....’
‘Pardon!’ wees hem een taxichauffeur terecht. ‘Al was de opkomst niet
overweldigend, de betooging was toch indrukwekkend en waardig....’
‘Als ge het met waardigheid moet halen.... De waardigheid van het proletariaat,
daar vegen de anderen vierkant hun pollevien aan.... Klappen op hun kop dát vreezen
ze!....’
‘Eén Mei is geen dag om te vechten....’
‘Wat dan wel?’
‘Een feestdag. Het feest van den Arbeid....’
Jean verliet de kroeg. De duurbare hoop was hem ontvloden. Die avond, noch
geen der dagen die hij nog had te leven zou de verlossing brengen.... Hij zou stikken
in zijn kantoorcel. Als hij weer onder de Porte Saint Dénis doorging, persifleerde
zijn wanhoop: ‘Lasciate ogni speranza....’ Het werd laat. De ordedienst was
grootendeels ingerukt. Aan de mondingen der steegjes wachtten nu de prostituées.
Een laveerde naar hem toe; maar de aanblik van zijn norsch gelaat stokte haar de
uitnoodiging in de keel.... De slaven troostten hun onderworpenheid met schamel
plezier, met schandelijken wellust. Croquet had gelijk!....
Gelijk? Gelijk? Neen Croquet had niet gelijk!.... Daar aan de kruising der
boulevards, die saamgebalde huilende massa, dat was.... De Opstand!.... Zijn hart
bonsde.... Al loopende knelde hij den revolver vast....
De menigte deinde rond een open auto. Een lachende vrouw wuifde met de hand.
Jean begreep het brallend gejuich: ‘Vive Dorothy!....’
‘La Garce!....’ Zij was de schuld der groote lafheid....! Hij schoot....
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De commissaris was een geschil aan het beslechten tusschen een blonde en een zwarte
dame die het uitbatingsrecht van de rue des Petites Ecuries betwistten, toen twee
inspecteurs den bewustelooze binnenbrachten. Hij merkte op:
‘Nogal deerlijk toegetakeld. Ik meen: in alles past maat. 't Is een Fransche deugd....’
‘Pardon, dat was niet óns werk.... De ménigte heeft hem gelyncht.’
De commissaris keek verwonderd. Het was nog niet voorgekomen dat op Eén Mei
het volk de oproerlingen afroste....
De inspecteur verklaarde:
‘Hij schoot op Dorothy Grace....’
‘Ah, zoo!.... Geraakt?’
‘Neen....’
‘Een geluk.... Een filmster is haast zoo heilig als een ambassadeur. Het had een
vervelend zaakje kunnen worden....’
De dames stonden hun plaats af op de bank. Jean Servais werd er op gelegd. Bloed
sijpelde uit mond en neusgaten, van tusschen de geloken oogleden....
‘De jongen is niet mooi!....’ smaalde de blonde.
‘Hij heeft nochtans fijngevormde handen,’ oordeelde de zwarte. Zij vatte de slappe,
koude vingeren. ‘Er zou toch een arts moeten komen....’
‘Daar is al voor gezorgd....’ zegde de commissaris. ‘Zoodus, dames, indien u nu
een akkoordje wildet treffen.... De straat heeft twee trottoirs...’
‘De opbrengst is niet dezelfde....’
‘Doe als voor het parkeeren der auto's. De ééne neemt de zijde der pare nummers
op pare dagen, de andere die der onpare....’
De arts kwam binnen. Of Monsieur Boussus eens wou zien wat met dien kerel te
doen viel? Hij zocht den hartslag; zette een bedenkelijk gezicht.
‘Een spiegel?’
De zwarte dame haalde er een uit haar handtaschje. Het besloeg niet voor den
geopenden mond.... De vrouwen gilden....
‘Wees toch kalm!.... Ga wat in de zijkamer....’ suste de commissaris. Dan belde
hij de Morgue op....
Meneer Boussus zette zich aan het pupiter.
‘Ik zal maar dadelijk mijn rapportje opstellen.... Vechtpartij?’
‘Neen: gelyncht door de menigte. Hij schoot op Dorothy Grace....’
‘Zijn liefje?....’
‘Maar meneer Boussus! Dorothy Grace: de beroemdste filmster!....’
‘Is me totaal onbekend. Ik zet nooit een voet in de bioscoop. Vind het een
minderwaardig tijdverdrijf....’
‘Ik zou niet weten waar ik mijn avonden zou doorbrengen.’
‘Ik herlees de klassieke auteurs....’
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De commissaris kende een mondvol latijn:
‘De gustibus et coloribus non est disputandum....’
‘En waarom schoot die jongen op die artiste?’
De commissaris haalde de schouders op.
‘Wat zou je meenen? Vlaag van zinsverbijstering....?’
De arts wees naar den bloedplas.
‘De analyse zou misschien het geval ophelderen....’
‘Ik begrijp niet goed het verband....’
‘Wie weet: een heredo....’ De beroepsmaniak speurde overal de spirochaete pallida.
De commissaris beaamde:
‘Zal wel zoo zijn. Die opstandelingen: allemaal ontaarden!’
Meneer Boussus besefte dat hij eigenlijk jegens den doode in eerbied te kort schoot.
Hij bracht de weegschaal der objectiviteit in evenwicht:
‘Niet veralgemeenen, heer commissaris! En daarbij: ook tusschen uw machthebbers
loopen er heel wat positieve Wassermannetjes!....’
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Schets in pastel
door Clare Lennart
DE ontginning lag nietig en plat ter aarde gedrukt onder de hooge, heetblauwe
hemelkoepeling. Misschien was het anders wel een tamelijk zelfbewuste ontginning.
Nu lag ze daar onder de zengende zonnestralen als een sidderend, ineengedoken
beest, dat elk oogenblik den genadeslag verwacht. Het huis van nieuw-roode baksteen
met blauwgrijs pannendak - o, ongetwijfeld een zelfbewust huis anders, solide,
welvarend, frisch in de verf - kromp onder de genadelooze straling van dezen
zonnebrand als onder de striemende slagen van een zweep, uitgeput, ten doode bereid,
de oogen gesloten. De jonge, spichtige boompjes rondom leken kleurloos, materieloos
ten naaste bij, van licht doorschenen. In den moestuin, ter weerszij van het
witgeblakerde pad, hingen de netjes gerijde planten als lustelooze kinderen om. Zelfs
de goudsbloemen en Oost-Indische kers in het voortuintje zagen bleek in dezen fellen
lichtgloed.
Rondom het huis strekten zich de nieuw verworven akkers en weiden: de rogge,
gedeeltelijk in schooven al naast diep-goudener haver en blauwig aardappelloof.
Verderop beet een gele lupinehoek een laatsten, gulzigen hap uit de heide. En deze,
als een groot, wellustig, purperglanzend beest strekte zich behaaglijk in zachte
glooiïngen naar den verren horizon om daar in een heete luchttrilling met den
wit-blauw gloeienden hemel te versmelten.
Gedrongen tusschen de omarming van deze beide geweldigen - lucht en heide scheen de kleine ontginning niet anders dan een misplaatste grap.
Over het smalle heipad kwam fel-nikkelblinkend, als een feilloos mechaniekje - een
dingetje uit een kinderspeelgoedwinkel - de fiets met het blauwgeblousde poppetje
erop, aangewenteld. Ze naderde snel, dook dan weg in het korenveld. Boven het
goudgeel deinde het blonde hoofd van den fietsrijder als het hoofd van een jongen
korengod.
Toen, vlak voor het huis, gebeurde het gansch en al onverwachte. Het keurig
mechaniekje weigerde. De fiets zwenkte van het smalle pad den hobbeligen zandweg
op, draaide terug tegen het ijzergaas aan, dat het voortuintje van de boerderij tegen
konijnen moest beschermen, wankelde even, sloeg dan om en viel over den berijder
heen, dwars over het pad.
Toen was het enkele seconden zoo roerloos stil, of op dit moment de wereld was
ingeslapen als in het sprookje van de schoone slaapster op het oogenblik, toen de
kok den koksjongen een oorvijg wilde geven. Enkele roerlooze seconden, die evenwel
zeer lang schenen te duren.
Toen - en het leek vreemd, dat dit zoo maar gebeuren kon - ging de
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deur van het huis open. Menschen kwamen naar buiten. Menschfiguurtjes, als kleine,
donkere schepen de felle lichtzee klievend. Een forsche man in een gestreept
overhemd zonder boord, een andere, oudere man in blauw boezeroen, een roodharige
jongen in een halflange manchester broek, een plompe meid met spekkige, bloote
armen en, laatst van allen, een tengere, jonge vrouw in een wit-gesteven jasschort
met blauwe opslagen en parelmoeren knoopen. Zij.... de jonge vrouw.... was in
tegenstelling met de anderen in het geheel niet zon-verbrand. Ze had kortgeknipt,
witblond haar, dat in de zon parelmoerig glansde. Ze scheen van een frêler ras.... in
haar bleekheid een wezen van nacht en duisternis. Onder het gaan schutte ze haar
oogen met de hand.
Als kinderen om een gebroken stuk speelgoed stonden deze vijf menschen dan
een oogenblik besluiteloos rond den jongen man met de omgevallen fiets. Dan, na
kort heen en weer gepraat, tilden de beide mannen hem voorzichtig op en droegen
hem over het zongeblakerde tuinpad het stille huis binnen.
De vrouwen waren hun al reeds vooruitgegaan. De roodharige jongen duwde de
onbeschadigde fiets, telkens even wippend op het pedaal.
In de keuken, schemerdonker achter gesloten blinden, zat in den namiddag de jonge
vrouw boontjes af te halen. Ze zat op een rieten keukenstoel, de voeten op een sport,
knieën hoog opgetrokken, het mandje met boontjes op haar schoot.
Rits, rits.... rits, rits.... bewogen machinaal haar handen. Als ze een handvol
afgehaalde boonen verzameld had, brak ze ze doormidden, wat dan een vleezig,
knappend geluidje gaf en liet de stukken neerroffelen in de naast haar staande teil.
Rits-rits.... rits, rits.
Dit heden evenwel, deze ‘nu’-bezigheid, ontkleurd en doorzichtig als vensterglas,
bood uitzicht op stille, warm-levende droomerijen.
Hun slaapkamer, de koelste kamer van het huis. De vreemde, bewustelooze jongen,
roerloos liggend op de witte sprei van het bed. Het smalle gezicht met de gesloten
oogleden licht gebruind, een zoo delicaat bruin naast de als gelooide huid van haar
man en den knecht. Zijn handen.... smalle handen met verzorgde nagels, door geen
werk beschadigde handen. Aan de linker twee ringen, een zegelring, met een donkeren
steen en om den pink een smal ringetje met een robijn, dat een vrouwenring leek.
Rits, rits.... rits, rits.
Deze roerlooze, lichtgebruinde handen op de witte sprei, de ovale, bleekrose nagels,
de twee ringen. Een verlangen naar de streeling van deze handen, die niet van haar
wereld waren. Verlangen, dat zich niet vormde tot woorden, dat vormloos vergleed
in een trillende zucht.
Rits, rits.... rits, rits.
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Zij zelf staande in die kamer, plotseling zich haar zijn daar bewust wordend door het
lekken van water op het zeil uit de natte spons, die ze in haar hand hield. Een vreemde
hulpeloosheid over haar of het haar niet mogelijk was te doen, wat men altijd doet
in zoo'n geval. En het water, druppend uit de spons.... tik.... tik...., op het zeil. En dit
stille staan daar lijkend een eeuwigheid te duren. En deze bevangenheid iets zaligs.
Rits, rits.... rits, rits.
Zijn oogen, plotseling opgeslagen, die na even dwalen de wereld dan wel herkenden
als de wereld van altijd: een bed, een waschtafel, een man, een vrouw, een bengelende
vliegenvanger.
En zijn stem: ‘God, wat een consternatie, niet? Dit is zeker het huis, dat ik aldoor
zag vanaf de hei? Ik herinner me, dat alles zwart werd en dat het net was, of ik over
golven fietste. Idioot gewoon. Het spijt me vreeselijk. Ik zal opstaan.’ Haar man's
stem, zwaar-nadrukkelijk: ‘Geloof u nou mij meneer, blijf u nou rustig een uurtje
liggen. De hitte....’ - hitte.... hitte, zij wegsoezend op dat woord hitte. Bevangen door
de hitte, had Jan gezegd.... de krantenterm.
Water.... natuurlijk, water.... een glaasje water. Ze had zich even verwonderd, dat
ze zoo prompt en vanzelfsprekend liep, dat ze zich zoo maar los kon maken.
Water! Den pompzwengel lang op en neer bewogen in de keuken. Het gevulde
glas, koel en frisch met parelende druppels overtogen en mat beslagen.
Ook dan haar gezicht in het keukenspiegeltje en heel duidelijk de zomersproeten
op haar neus en voorhoofd. En een gevoel van onvrede omdat dit eigen gezicht haar
heel niet lief was, vijandig bijna, wit en kleurloos en afzijdig van warm-bloeiend
leven. Zijn handen, die het koele glas water begeerig omvatten en ‘Astublief’ en
‘Dank u’ en ‘Die hei was een hel’ en ‘straks een kopje thee.’
Het laatst: de jongen weer als levenloos gestrekt op de witte sprei, de hand met
de twee ringen naast hem als een afzonderlijk voorwerp. En de robijn, dieprood
opgloeiend in de lichtflits, die binnenviel bij het opengaan der kamerdeur.
Deze kleine beelden en steeds maar weer diezelfde kleine beelden, met wellust
ingedronken als een schoone versregel, die men weer en weer en weer zegt voor
zichzelf en niet moe wordt te herhalen.
Tot plotseling het ontkleurde vensterglas van het ‘nu’ mat besloeg en ondoorzichtig
werd en zij zich weerzinnig vond in de beklemming van dagelijksch doen. Rits, rits....
rits, rits.
Hoe stil was het in huis. Allen waren naar het roggeland. Met bolderend gerucht
was de kar, bespannen met het groote, bruine paard den hobbeligen
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zandweg opgereden, daarna afgezwenkt naar het roggeveld Nu hing in huis die diepe,
broeiende stilte, die ze voelde als vijandig. Het was of vanuit het onbewogene rondom
iets op haar loerde. Ze had neiging telkens om te kijken, of het mogelijk ook achter
haar was. De klokketik vermocht tegen deze verraderlijke stilte geen bondgenoot te
zijn, was een geknechte slechts, die in over-serviele ijver den tijd uitmat, seconde
voor seconde.
Tweemaal stond ze onrustig op van haar stoel, zette de boonenmand op de
keukentafel en bekeek zich lang en aandachtig, steeds met dien trek van onvrede om
den mond, in het spiegeltje. Ze had een flutterig gevoel in haar borst of te groote
vleugels daarbinnen snel heen en weer wiekten.
En ze keek vaak naar de klok.
Om kwart voor drie ging ze theewater opzetten. Het petroleumstel walmde hitte
uit, dik-verstikkend. Gekweld, bijna radeloos, vluchtte ze naar de koelere voorkamer.
Daar stond ze dan en had voor het meubilair dienzelfden onwelwillend kritischen
blik als voor haar eigen beeld in den spiegel. Ze wist wel, dat zoo een kamer niet
moest zijn, maar was nooit gekomen tot iets als een aanval op deze banaliteit. Nu
borg ze twee oranje-bruine mopshonden, die op den schoorsteenmantel de pendule
flankeerden, weg in het buffet. Het witgehaakte kleedje legde ze wat meer precies
midden op het pluche tafelkleed en van het varenplantje, dat ....slachtoffer van
conventie.... op dit kleedje en ver van het raam.... een kwijnend bestaan leidde, plukte
ze twee gele blaadjes. Na deze aarzelige bedoeningen trok ze, onrustig, weer af naar
de broeiheete keuken. Om kwart over drie was de thee klaar en ineens wist ze nu
gansch en al niet meer wat nu: kloppen, binnengaan, wachten tot ze geluid hoorde?
Ze waagde tenslotte een muisachtig gekrabbel tegen de deur. Niets antwoordde.
De zware slag van de gangklok.... half vier.... deed haar met bonzend hart als op
heeterdaad betrapt, achteruit deinzen.
Ze dwaalde weer naar de keuken, waar de thee op den wasem van den ketel stond....
naar de voorkamer, waar ze de mopshonden toch maar weer op hun oude plaats
terugzette. Jan zou vragen en de jongens. Wat gaf het ook!
Dan, wat harder nu, krabbelde ze weer aan de slaapkamerdeur en ditmaal kwam
er antwoord.
‘Ja? Is daar iemand? Binnen!’
Ze schrok even erg als van den klokslag. Het was haar of het bonzen van haar hart
de moeilijk uitgesproken woorden overstemde.
‘Ik kwam vragen, of u thee wilt.’
‘Als u hebt, heel graag.’
Als een schuchter kind in haar witte schort bracht ze dan het met zorg geschikte
blaadje binnen: het kanten kleedje, de mooie theekop, de biscuits.
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Hij zat rechtop in bed en kamde met zijn vingers het verwarde, blonde haar naar
achteren.
‘Niets dan aanstellerij hier in bed te zitten thee-drinken,’ zei hij met dat kleine,
charmeerende lachje van verontschuldiging. ‘Ik kom mijn tweede kopje bij u drinken,
hoor. Mag ik me hier een beetje wasschen? Of ergens.... bij een pomp of zoo?’
Ze was al weer tot bij de deur teruggeweken. Hij had een lachje, half vermaakt....
half verteederd om deze schichtigheid, om heel haar kinderlijk gedoe van braaf
schoolmeisje in witte schort. Wat was dit voor een wonderlijk vrouwtje?
‘O ja, natuurlijk kunt u zich hier wasschen. Maar is u dan heusch heelemaal beter?’
‘Heusch heelemaal beter. Op mijn eerewoord.’
Toen deed ze, wat ze na rijp beraad besloten had niet te doen, omdat het gek was
voor Jan, voor de jongens, voor de meid, voor de knechts; met een schuwe haast
griste ze uit de hangkast haar nieuwste, mooiste japon. En zonder verder op of om
te zien, de japon dekkend met haar lichaam als een buit, die haar elk oogenblik
ontroofd kon worden, haastte ze zich de kamer uit.
In de voorkamer, waar de blinden nu geöpend waren en de mopshonden als vanouds
de pendule flankeerden, wachtte ze hem in deze japon. Ze was met haar kleeren als
met de meubels van haar huis, als eigenlijk met heel haar leven. Wetend, dat het zoo
als het was niet zijn moest, maar te initiatiefloos, te weinig daadkrachtig om iets te
veranderen. Er bleef dan slechts die vage, knagende onvrede met de dingen als ze
nu eenmaal waren.
Meestal kocht ze maar de kleeren, die een winkeljuffrouw haar aanpraatte, die
‘men’ - een klein-steedsche ‘men’ - droeg, zich wel bewust, dat ze niet pasten bij de
vreemde kleurloosheid van haar gezicht, bij haar witte haar met de parelmoerige
reflexen, dat ze met een te veel aan fleur en kleur alle charme ervan doodsloegen.
Geheel bij toeval had ze dit jurkje van een nevelig, grijsblauw voile, aan hals en
mouwen verijlend in de fijne starreling van doorzichtig witte kant, gepast. En meteen
geweten: dit is goed. Ze had het japonnetje gehouden en steeds weer voelde ze bij
het aantrekken een tinteling van ongekende vreugde. Langer dan gewoonlijk draalde
ze dan voor den spiegel en het was dan, dat ze voor haar eigen beeld een van die
zeldzame lachjes van voldoening, van ‘ik houd wel van je’ vond. Overigens trok ze
deze, haar beste jurk maar zelden aan, alleen bij de weinige gelegenheden, dat ze
uitgingen naar het dorp of naar het verder af gelegen stadje. Ze nu op dezen door de
weekschen middag in huis te dragen was een daad, waarover zij.... aan daden
ongewoon.... een vreemde, duizelende, maar aangename lichtheid voelde.
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‘Wel!’ zei hij en zoo gezegd was het een uitroep van verrassing. Hij bleef haar
aankijken met de onpersoonlijke belangstelling van hen, voor wie menschen.... alle
menschen.... studiemateriaal zijn. Hij droeg het theeblaadje met het leege kopje in
de hand. In het vol instroomende licht leek hij minder jong, minder jongensachtig
dan liggend op het bed in de schemerige slaapkamer. Ze schatte hem wel omstreeks
30 jaar.
‘Wel!’ Ze oogknipperde onder zijn strakke kijken. ‘Maar u is heelemaal anders
dan in dat witte schortding. U is.... een vrouw van den nacht.... een nevelvrouw....
zooiets. Dat klinkt een beetje Ibseniaansch, nietwaar? En in ieder geval klinkt het
goed zooiets te beweren. Een curieuse sport zoo nu en dan een of andere absurditeit
te debiteeren en dan te zien, hoe de menschen, die er niets van snappen, het met een
ernstig gezicht na gaan praten en voor diepzinnig houden. En het meest curieus is,
dat je soms zelf besmet wordt en twijfelen gaat of je niet toch in alle onschuld
diepzinnig bent geweest. Malgré moi j'y crois.... kent u dat dingetje?’
Haar eenig weerwoord was: ‘Wilt u nog een kopje thee?’
‘Heel graag.’
Ze was verbijsterd door zijn radde, badineerende manier van praten. En toch....
toch speet het haar toen de beide jongens thuis kwamen van school, haar niet meer
met den gast alleen lieten. Ze had dezen onbekenden, verwarrenden, benevelenden
drank met dieper teugen willen indrinken. Ze wist instinctief op den bodem een diep
en zoet, nimmer geproefd welbehagen.
Pas tegen schemeravond vond ze zich, op de bank voor het huis, weer met den gast
alleen. Haar man, na een langen dag van vermoeiend werk in de buitenlucht, was 's
avonds niet meer in staat zijn oogen open te houden. Met een verontschuldiging en
een nauw bedwongen geeuw had hij zich in de slaapkamer teruggetrokken.
‘....Zienlijk wordt de wereld bleek....’ zei de jonge man.
Ze vond deze woorden vreemd en mooi, van een lokkende en tegelijk
huiveringwekkende geheimzinnigheid. Welke paden konden zulke woorden banen?
Naar welke onbekende verten voerden ze?
‘Wilt u ook niet liever slapen gaan? U moet heusch om mij niet opblijven.’
‘Nee, o nee.’ Ze weerde de veronderstelling af als een kind, dat niet naar bed wil,
de beschuldiging van slaperigheid. Nee, zij had geen slaap. Ze had immers ook niet
op het land gewerkt. Ze zat vaak zoo 's avonds buiten. Ze deed het graag.
‘Nevelvrouw,’ zei hij. Hij was een stadsmensch. Hij vond het wel heerlijk hier
den nacht te mogen blijven. Eigenlijk kende hij een zoo wijde stilte niet. Hij kende
alleen de stilte van een kamer, de stilte van een nachtelijke straat.... een stilte, die
klein was en breekbaar. Deze stilte scheen einde-
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loos.... tijdeloos. Het was hem, of hij ze voelde rondom als een machtige, geluidlooze
golfslag. Kon ze dat begrijpen? Hoe het hier 's winters wel was? Ze weerde met haar
hand - zelve een bleeke vlinder in de kanten vleugeling van de wijde manchet - een
nachtuiltje, dat rond het theelicht fladderde.
‘'s Winters?’ zei ze en sloot een moment de oogen en plotseling was het dan of in
haar nog die vele, lange winters wáren.... of ze door het zich ontkleurend nu-venster
op deze winters terug kon zien.... lange winters, stille winters, doode winters, die
samensmolten tot één beeld.... één gewaarwording.... essence van winter.
‘'s Winters?’ Haar stille stem was als een kleine kinderhand, die geschreven letters
overtrekt.
‘Als dan de boomen kaal worden, kun je den toren van Osterloo weer zien. Het is
altijd aardig den toren weer te kunnen zien. Ja.... en dan.... dat is zoo iets vreemds....
dat ga je nooit gewoon vinden, als je niet op een boerderij geboren bent, denk ik....
dan komen de koeien weer op stal. Het is zoo wonderlijk die geluiden dan te hooren....
stampen.... of een ketting, die rammelt.... een geloei soms. 's Nachts vooral. Het ruikt
ook anders in huis. Ik ga altijd graag naar den stal 's winters. Het is zoo gezellig....
en dan.... ik weet niet precies.... zoo net als een verhaaltje. Die groote beesten, die
zoo maar in je huis wonen.’
‘Ja,’ zei hij, ‘dat begrijp ik. De Arke Noachs, zeer vereenvoudigd, niet? Hebt u
ook als kind gehoopt, dat God u bevelen zou een ark te bouwen en de dieren des
velds te verzamelen?’
Ze lachte. ‘Ik weet het niet. Misschien.... zooiets. En dan.... ja, als dan 's morgens
de jongens naar school gaan, is het nog niet heelemaal licht. Je vindt het altijd even
akelig ze uit het warme huis in die grauwe kou te laten gaan. Maar ze vinden het zelf
niets erg. Ze kunnen er best tegen.
En dan.... om een uur of tien komt de postbode. Die moet een kop warme koffie
hebben. En om den anderen dag de bakker. En tweemaal in de week de kruidenier.
En natuurlijk is er altijd het gewone werk. En om half vijf kun je de jongens weer
zien aankomen over de hei. 's Zomers vergeet je meestal naar ze uit te kijken. Dan
staan ze ineens voor je. Maar 's winters.... Alleen is het soms zoo koud, dat je den
heelen dag de bloemen niet van de ruiten kunt stoken. Dan kun je niet naar buiten
zien. Soms ligt er ook sneeuw. Dan ga je denken, dat de wereld wel gestorven kon
zijn.’
‘Leest u niet?’ vroeg hij. ‘Boeken?’
‘Ja,’ zei ze met iets als gretigheid. ‘Ja, maar ik ken bijna alle boeken uit de
Nutsbibliotheek in Osterloo. En er komen zoo weinig nieuwe bij. Over twee jaar
gaat Jan in de stad naar school. Die kan dan altijd boeken voor me meebrengen.’
Zoo'n simpel verhaal in die enkele korte zinnetjes. - Je kunt den toren
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van Osterloo weer zien. De koeien komen op stal. De jongens gaan naar school. Je
kijkt ze na. Om tien uur komt de postbode, die een kop koffie moet hebben. En om
den anderen dag de bakker. En tweemaal in de week de kruidenier. Je doet je gewone
werk. En tegen half vijf kijk je uit naar de jongens, maar soms zijn de ruiten bevroren.
En als er sneeuw ligt geeft die eindelooze, ongerepte witheid je een huivering van
kilte en je denkt, dat de wereld wel gestorven kon zijn.Een dood-simpele opsomming van feiten.... en toch was het hem of niets zoo zeer
de verlatenheid van den winter had kunnen oproepen.... de verlorenheid van deze
menschen met hun klein gedoe in een wereld, waar het eenig zichtbaar teeken van
ander menschelijk bestaan de verre toren van Osterloo was.
Arme, kleine, witte nevelvrouw. Zoo vaag en onbestemd en weerloos.
Ze zat heel stil nu.
‘Zullen we een eindje wandelen?’ vroeg hij. ‘Tot het hek?’
Ze stemde graag toe.
Uit den schemerkring van het theelicht omving hen plotseling de nacht, de
ademende zomernacht, die zacht doet gaan en gedempt doet spreken, als vreesde
men een geliefd wezen te storen in den slaap.
Haar witte haar was lichtend in het schemerduister. Hij vond haar bijna mooi nu,
éthérisch, nevelig en gelijk van bloeiend leven bezield. Een witte bloem, die geurend
openbreekt in den nacht. Ze ging voor hem uit, het smalle pad door het koren en liet
haar hand streelend over de gebogen halmen gaan. In haar nevelblauwe jurk scheen
ze niet van deze aarde.... ijler.... vluchtiger.... vergankelijker.
‘Hoe lang woont u hier eigenlijk al?’ vroeg hij. Ze wendde het witglanzende hoofd
naar hem om. Haar oogen leken groot en donker. Om haar mond was een trek van
smartelijk geluk, geluk met een kern van droefheid, waartoe het na korten bloei weer
zal vergaan.
‘Tien jaar,’ zei ze. ‘Dat is wel lang.’
Ze waren genaderd tot het hek, een hek van dunne, nog zilverig glanzende
berkestammetjes. Weer scheen in de intense stilte de ademtocht van den zomernacht
verneembaar. Zoo zoet-aangrijpend had hij nimmer een zomernacht beleefd. Bij
wijlen dreef een vleug honinggeur aan. Waar de heide daalde naar een veenachtig
moeras hing zeer witte nevel. Aan den bleeken hemel pinkte een enkele, bleeke ster.
‘En dit,’ zei hij, zich keerend naar dat klein domein van akkers, weiden, schuren,
een huis.... ‘dit is dus de overwinning op de heide na tien jaren van strijd.’
Ook zij keerde zich af van de stille heide, die nu, onder den nog lichten hemel in
begeertelooze slaap verzonken scheen.
‘Ach,’ zei ze. ‘Overwinning? Ik weet het niet. Het is of ze elkaar ver-
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slonden hebben, de mensch de heide.... de heide de mensch. Neen, de heide is hier
geen heide meer. Maar zijn wij nog menschen? Hoe hebben we gedacht tien jaar
geleden, dat we hier leven zouden. Maar is dit leven? Eten... slapen.... werken.... een
goede oogst. Nooit zien we daarover heen. Geluk? Zelfs de herinnering aan het
bestaan ervan is vervlogen. We verlangen zelfs niet meer, dat het anders zijn zou. Is
zoo alle leven?
Ik? Meestal denk ik immers heelemaal niet. Ik ben als de wereld onder de sneeuw.
Ik zou wel gestorven kunnen zijn. Maar nu.... ineens is het nu of ik toch nog leef....
en bijna stik....’
Kleine, witte nevelvrouw. Liefst zou hij haar in zijn armen genomen hebben, zoo
klein.... zoo wit.... zoo weerloos. En haar gekust hebben.... haar oogen, haar haren,
haar smartelijk-blijden mond. ‘Voel je dan? Voel je dan, dat dit geluk is? Dit
oogenblik van jou en mij?’ zou hij hebben willen zeggen. Hij wist instinctief, dat ze
hem in niets tegemoet komen, maar ook in niets weerstreven zou. Maar hij kon niet.
Zelfs dit enkele, korte oogenblik van geluk kón.... dúrfde hij haar niet geven. Als ze
slechts geweest was als de vele vrouwen, die hij kende. Als ze slechts het woord
liefde in het meervoud had kunnen denken. Liefdes.... Arme, kleine nevelvrouw!
Het zou voor haar te veel, voor hem te weinig beteekend hebben. Hij voelde zich
zeer goedkoop, zeer versleten om deze bezonnenheid en in het geheel niet goed.
‘Kom,’ zei hij enkel zacht en legde zijn hand over de hare, die het witte
berkestammetje omklemd hield, ‘kom, zullen we naar huis gaan.... nevelvrouw?’
‘Ja, laten we naar huis gaan,’ stemde ze toe.
Den volgenden morgen ging hij weg. Ze stond bij het tuinhekje en keek hem lang
na. Eindelijk wendde ze zich om naar het huis en ging aan haar gewone werk.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

130

Kroniek
Nell Lensvelt-Bronger †
Vele oudere en jongere vrienden zijn 9 Jan. op Westerveld bijeen geweest om, na
het ontstellend bericht van haar plotselingen dood, de laatste eer te bewijzen aan Nell
Bronger, die in het tooneelleven van Amsterdam, gedurende den glanstijd van Het
Tooneel, tevens haar glanstijd als kunstenaresse gehad heeft. Het was haar vak een
rol achter de schermen te spelen - hoe ongaarne kwam zij vóór het voetlicht - maar
deze rol was dan toch van groote beteekenis en ten nauwste verbonden aan de fantasie
en de illusie, welke op de planken onmisbaar zijn. Is het toeval of beschikking
geweest, waardoor zij, via een groep hoogereburgerscholieren, die te Rotterdam in
ietwat jeugdige onbezonnenheid Hoofts Warenar wilde opvoeren en niemand minder
dan Willem Royaards voor de leiding aanzocht, met den meester in aanraking kwam?
- een contact, dat weldra zou uitgroeien tot een innig verband van zuiver
kunstenaarsstreven, om elk ding op het tooneel zoo stijlrijk mogelijk te doen
opbloeien. Want dit is bij de voorbereiding van een lange reeks klassieke stukken
toch wel het voornaamste geweest, dat Royaards, als regisseur, haar bereid vond zijn
visie te verwerken, zoodat zijn inzicht in den geest van het te spelen stuk, met den
steun van haar intuïtieve raakheid, telkens zuiverder benaderd kon worden. Het is
onjuist het voor te stellen, alsof deze figuur indertijd de beschaafde en verfijnde
‘costumière’ van Het Tooneel geweest is, want haar aankleedingen hebben inderdaad
er toe bijgedragen, het niveau van een vertooning als geheel op hooger peil te brengen.
Niet alleen telde voor haar evenzeer de stijl der requisieten, niet alleen had het passen
van de costuums steeds haar grootste zorg, waarbij haar autoriteit stand hield tegen
soms onuitvoerbare wenschen van wel eens ijdele actrices, haar verzorging van
menige schijnbare nietigheid kon aan een vertooning het cachet verleenen, waarmede
het publiek in Holland later niet meer verwend is.
Zoo is zéér veel aan haar wakker en soms quasi spelend beleid, aan haar smaak rijk, harmonisch, nooit overdadig - te danken geweest. Zij was in goede beteekenis
iemand van de praktijk en daarmede is het tooneel verder gekomen dan met allerlei
theorieën. Nooit zocht zij heul in vluchtige probeersels, in een slordige gooi, een
oppervlakkig kleureffect. Voor haar was kleur geheel en al symbool: een rijk symbool,
met onuitputtelijke mogelijkheden, onontbeerlijk om droom in werkelijkheid om te
zetten. Alleen dient gezegd, dat haar stemming wel eens in duigen viel, juist na een
première, die een succes bleek, omdat het immers toch niet heelemaal was geworden,
zooals zij en haar echtgenoot het zich hadden voorgesteld! En dan kon er tusschen
haar en Royaards, die gretiger van zoo'n oogenblik wist te genieten, een kort moment
van verwijdering ontstaan.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

131
Hoe haatte zij elk onverzorgd detail: een vergissing in de belichting - een kuitbroek,
een kous, een strik, niet gedragen precies zooals het moest. Ik herinner mij
avontuurlijke tochten om iets te bemachtigen, dat niet te koop leek, zooals authentieke
kleeren voor Nachtasyl; beslommeringen om de nuance van een tint; het binnensleepen
van een ongeregeld partijtje; haar vreugde, als een ruime cape toch net te knippen
bleek uit een lap, die eigenlijk te klein was - anders was er immers geen aardigheid
aan! Zij was z.g. lastig, zij hield van het ongewone, het model, dat een ander niet
had, ook in de mode van den dag en afkeer had zij van de nivelleering, die confectie
werd en waar dus de persoonlijke noot aan ontbrak. Evengoed in het dagelijksche
leven, al heeft zij vele concessies moeten doen, toen de omstandigheden minder
gunstig werden, zoodat zij en haar man zich in 1921 uit het tooneelleven terugtrokken
naar het vredige huis bij Veere, waar zij met haar levendigen, soms ongedurigen aard
de eenzaamheid niet altijd even gemakkelijk gedragen heeft. Hoe ontzettend jammer,
dat zij niet meer de kans heeft gekregen haar krachten b.v. op een opera te beproeven!
Thans is alles voorbij. Alles, behalve de herinnering aan een moedige en intelligente
vrouw, feministe in de praktijk van het leven, zonder leuzen, zooals zij
verbeeldingsrijke kunstenaresse geweest is, die al doende en zonder theoretisch
schema, altijd het essentieele heeft weten te vinden.
J. ZWARTENDIJK

Weerglas
Luide en nadrukkelijk worden op gezette tijden de ideeën over kunst achter onze
oostelijke grenzen verkondigd. Argwanenden en ook kunstenaars zullen officieele
belangstelling willig wantrouwen. Meer en minder noodlottige beslissingen versterken
deze vrees en vertroebelen schrikaanjagend elk oordeel. Er was een uittocht van
persoonlijkheden. Er is het hopelooze geval-Furtwängler met een schijnbaar acuut
genomen ontslag. Schijnbaar, want wie oplettend dezen gang van zaken waarnam,
wist dat reeds in April 1933 de controverse Goebbels-Furtwängler onontkoombaar
was geschapen. Uit die dagen stamt hun openbare briefwisseling, die een sleutel
biedt tot dit conflict, dat er uiterlijk een is van persoonlijk geharrewar, maar in wezen
een van ideeën over kunst en samenleving, kunstuiting en staat. Dit probleem is zeker
niet nieuw. Herhaaldelijk werd het aan de orde gesteld, vooral door hen die naar een
staatsbestel streefden, dat beheerscht wordt door een totaliteitsbegrip, door een
eenheid, waarbij de kunst als de hoogste uitdrukking verschijnen zou van idealen
die deze samenleving moesten dragen.
Overbodig lijkt het te vermelden dat het streven naar gemeenschapskunst, steunend
op dezen, overigens lichtelijk romantischen, voedingsbodem aan het werk van vele
onzer voortreffelijkste kunstenaars uit de negentiger jaren
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zijn monumentaal en stijlvol karakter heeft geschonken. Een gemeenschapsidee
achtte ook Berlage grondslag en uiteindelijk doel van alle kunst. ‘De wortel van een
welgekonstrueerde kunst kan alleen een wel-gefundeerd leven zijn,’ schreef Veth in
de inleiding van Walter Crane's juist dán zoo bewonderd boek over Kunst en
Samenleving. Dit veertig jaar geleden hooggestemd ideaal heeft doorgewerkt, gestadig
allerlei instanties, bevolkingsgroepen, vereenigingen en meeningen overrompelend.
Het doortrok, uiteindelijk, ook politici. Onheilspellend nadert thans het vraagstuk
van het realiseeren in een wereld van totaal ander aspect, waar het decreteeren van
een ideologie voorop gaat; het wordt ernst, er dreigen wetten en regelingen, er greinst
censuur. De steeds grooter wordende staatsmacht, op elk gebied, ook in ons land,
kan tot plotselinge consequenties gaan leiden, die wij zoo niet hadden voorzien. De
twijfelachtige vraag of de Staat het recht heeft regelend en bindend op te treden, ook
voor de kunst, is overbodig van het oogenblik dat zijn machtspositie overheerschend
en dwingend is geworden. Toegegeven, dat men over de toepassing van deze
dwingelandij kan redetwisten, het is onnut, zoodra men de idee aanhangt dat een
ideale samenleving een ideale kunst zal voortbrengen, zoodra men, zich beroepend
op een slechts ten deele opgaande historische interpretatie, meent dat de kunst in
eerste instantie afhankelijk is van het meer of minder geordend samen-leven, zoodra
men overtuigd is en g e l o o f t dat wat goed is voor de menschheid, ook goed is voor
de kunst. Deze opvattingen behoeven tegenwoordig slechts regeeringsgoed te worden
om in toepassing te worden gebracht. Het discussieeren wordt vruchteloos en zelfs
staatsgevaarlijk, want het veel aanbeden Schip van Staat torst in dat geval voor eigen
risico, vol van, zooals dat heet, nationaal verantwoordelijkheidsbesef, zijn lading
kunst: even reglementair verpakt als zijn godsdienstige en wetenschappelijke last,
die in het vooronder daar nevenseen staan ingestouwd. Er geschiedt niet iets
onvoorziens, wanneer zij bij gevaar en broeiïng overboord geworpen worden. Kunst
en wetenschap en religieus gevoel zijn tenslotte onbestuurbaar, zij regeeren en
ontwikkelen zich zelf. Zij realiseeren, ondanks beïnvloeding door den tijd, werelden
van een andere en eigen ordening; de systemen, die zij te overdenken geven, ontleenen
stuwing aan een verder liggend veld van krachten. Er is hier sprake van een andere
gerichtheid, van een concentratie ontwonden aan andere illusies. Ongrijpbaar is de
kern, onverwacht deze ordening. Er geldt nog slechts de gebiedende wet van het
eigen wezen.
In dezen zin zijn kunst en wetenschap geen regeeringszaak. De chaos zou er door
vergrooten. Wetten van zwaartekracht en perspectief zijn elders dan in de
binnenkamers van bestuurscolleges uitgedacht.
De taak der overheid zij voorloopig nog ondergeschikt; zij ligt in het bevorderen.
De overheid heeft te aanvaarden: haar meer of minder juist inzicht zal het wezen van
het momenteel geschapen kunstwerk niet doen ver-
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anderen. Het aan haar handen toevertrouwd kostbaar maecenatenschap demonstreert
slechts in het gebruik een officieuzen beschavingsmaatstaf, die al of niet een correctief
vond in de openbare meening.
V. G.

Korte aanteekeningen over Isaac Israels-Verster-Breitner
Isaäc Israëls - Eeretentoonstelling - Pulchri Studio Verster en Breitner Lakenhal - Leiden - uit de Kröller-Müller-Stichting
Er was een tijd, omstreeks 1880, dat deze drie elkander in de motieven raakten.
Breitner woonde in 1881 de manoeuvres te Boxtel bij. Zijn paardevolk is een geliefd
motief geworden. Tusschen 1880 en '83 komen de artillerie-motieven ook bij Verster
voor. Isaäc Israëls schildert in 1880 en 1881 de militaire begrafenis, de militaire stal,
de schermles in de kazerne. Bij Breitner en Verster is in dien vroegen tijd de toets
van schilderen der Hagenaars een natuurlijke invloed, maar tegelijk toonen zij soms
de academische trek van nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, die zich bij de eigenlijke
impressionistische breedheid niet wezenlijk voegt. Bij Isaäc echter geen spoor van
breedheid, niets van een ‘Haagschen toets’. Hij is nauwkeurig, vol zorg voor detail
en vorm-omtrek. Breitner en Verster hebben in dien tijd het atmosferische, Isaäc is
daar vrij van.
De vroege begaafdheid is trouwens bij Isaäc het overtuigendst. Het portretje, dat
hij op 16-jarigen leeftijd schilderde van Mevrouw Enthoven-Enthoven, is een compleet
werk, vrucht van een allesbehalve impressionistische werkwijze. H.L. Berckenhoff
noteerde, dat er zeker vijftig keer voor gezeten was (E.G.M. 1916, 409 e.v.). Wie
het van dichtbij bekijkt, ziet hoe teekenachtig zijn manier van schilderen was, met
heele fijne penseelen zijn de handen geschilderd; ook het gelaat is met de fijnste
penseellijntjes tot vorm geworden. Het is even zorgvuldig doorwerkt, even fijn, rustig
en gracieus, hoewel niet zoo rijp als Fransche portrettisten der vorige eeuw, gelijk
een Fantin Latour. Het ware toen geen dwaasheid geweest, indien deze wijze van
werken gegroeid, breeder en voller was geworden, een hollandschen Fantin te
verwachten. De intimiteit en de gratie, de fijne welluidende kleurverschemering, ze
waren er.
Zoo ligt al dadelijk, in het jonge werk van deze drie, een andere mogelijkheid
open. Feitelijk zijn Verster en Breitner in den beginne veel minder apart en zelfstandig,
veel meer Haagsch-beïnvloed, en niet zoo volledig-overtuigend van een uitzonderlijke
gave, als Isaäc.
Het is verrassend na te gaan en meteen een maatstaf voor de markante verschillen
in deze drie schilders, hoe de ontwikkeling langs drie uiteenloopende wegen is
voltrokken.
I s a ä c laat zijn begin-manier los. Nog eenmaal komt hij B r e i t n e r in de
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buurt, nu met de Amsterdamsche motieven van vrouwen en grachten. Bij B r e i t n e r
volgde deze breede factuur en hartstochtelijke visie, zonder breuk en zeer geleidelijk,
op zijn Haagsche begin. Bij I s a ä c komt het los uit een veel gebondener en
voorzichtiger wijze van zien en schilderen.
Er is werk van Isaäc uit deze jaren (b.v. de drie vrouwen tegen het grachtedonker
- verzameling Huinck en Scherjon), dat oogenschijnlijk aan Breitner gelijk is. Maar
Breitner, in het meesterlijke doek van twee vrouwen die een straat afgaan (nr 1024
verzameling Kröller-Müller), heeft een wezenlijk a n d e r e factuur. Breitner heeft
in veel doeken uit dien tijd een schuin-n e e r g a a n d e richting van schilderen. Die
breede, grootsche val houdt hij in evenwicht met sterke breed-horizontale kleurvegen.
Abstract gezien is deze schilderwijze door de r i c h t i n g der vegen buitengewoon
belangrijk. Vaak is een doek geheel gebouwd op die schuinsche neergaande werking
met de markante horizontalen als tegenwicht. Het groote bronzige naakt (uit de verz.
Kröller-Müller) heeft diezelfde, breed en zwaar, n a a r o n d e r e n toe uitloopende
werking. Ook het zelfportret op sloffen (Stedelijk Museum Amsterdam).
I s a ä c heeft een essentieel andere factuur-beweging, zelfs in zijn typischen
Breitnertijd. Hij is minder straf en gedecideerd van richting. Nerveuser; lichter; meer
geneigd een opgaande richting aan zijn factuur te geven. Hij is speelscher; de dingen
optillend; het spitse, ranke en onzware verkiezend boven den zwaren gang. Breitner
kent het dreunende, het grootsche, het breede en machtig-ruime. Isaäc den bloei en
het spel. Hij is een verliefde der zomersche kleuren. Breitner, een bezetene van de
bronzen donkerte. Breitner wordt soms meegesleept in de machtige vaart van zijn
visie; Isaäc blijft zichzelf meester, als een volleerd jongleur.
B r e i t n e r groeide weer toe naar een vollediger vormgeving; zijn grachten zijn
later stil en voldragen geworden; als met een 17den eeuwschen klank daarin. Hij
kwam, van een grooter onrust en een aangrijpender gang, in de luwte. Hij was
ongelijk; kon vallen en opstaan; kende den drang naar een wending. Isaäc bleef zich
gelijk; wel zwakker en sterker van dracht, maar gelijk van bedoeling en gelijk van
nerveuze kracht. Zie zijn Mata Hari en de figuur van Mevrouw Mann door Breitner.
Ve r s t e r , tusschen Breitner en Isaäc gezien, staat altijd dichter bij Breitner dan
bij Isaäc. Wat Breitner geeft in de ruimten aan den buitenkant der stad en in de
hartstochtelijke ervaringen van het leven der oude binnenstad, dat gebeurt bij Floris
Verster in de binnenkamer. Wat hem altijd weer boeiend en belangrijk en dichtbij
brengt, nu de jongeren - zooals Ket, Hynckes, Fernhout - één van zijn kanten schijnen
voort te zetten, dat is het wisselende van zijn drang naar gebondenheid en stilte en
zijn drang de teugels te vieren. Meer dan Breitner heeft Verster die wending gekend
en opgevoerd. Aan emotioneele kracht zullen zij elkander weinig hebben toe-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

135
gegeven. Breitner was echter van een grootscher, vorstelijker gebaar, een donkere
dondersteen van een kerel, zooals hij daar staat in zijn atelier: lak aan de wereld.
Verster, gecompliceerder van geest, een fijnproever; groot en robuust ook in zijn
onverbiddelijke hartstochten, maar tegelijk in staat tot uitersten van droom in licht
en stilte. Delicate, verfijnde bloei, op een rijken zwaren bodem. Belegen wijn, maar
voor kleine teugen uit welgevormde kelken.
Is het niet een gelukkig wonder geweest, dat bij deze twee, iets later in den tijd
maar niet in den geest, Isaäc Israëls werd gevoegd, lichter en luchtiger dan beiden?
Hij drentelde tusschen alles door. Ook zijn werk heeft altijd de bekoringen van het
drentelen, het flaneeren. Verwant aan den kluizenaar Verster, maar een wereldscher
kluizenaar; verwant aan den fellen genieter Breitner, maar altijd met de aristocratische
intuïtie van zelfrespect en maat.
A.M. HAMMACHER

Amsterdamsche tentoonstellingen
Twee kleine tentoonstellingen in den kunsthandel S a n t e e L a n d w e e r verdienen
vermelding. Wij zagen thans grafisch werk bijeen van W.J.R. R o z e n d a a l , in wien
de houtgravure - zoo lang veronachtzaamd - een toegewijd beoefenaar vindt. Men
kent hem sinds jaren als zoodanig en het schijnt, dat hij nog voortdurend wint aan
uitdrukkingsvermogen en fantasie, terwijl ook zijn compositie fraaier wordt en zijn
zwart-en-wit rijker. De techniek van de houtgravure brengt vanzelf een fijner
bewerking van het vlak mee en het is dan ook niet toevallig, dat Rozendaal met zijn
zin voor het verzorgde detail en zijn afkeer voor schel effect deze techniek koos. Hij
vormt een gewenscht tegenwicht tegen de navolgers van Cantré en Masereel.
In denzelfden kunsthandel toonde de schilder S t e f a a n C o u w e n b e r g werk
van den laatsten tijd. Hij werkte lang in Parijs en op hem bleef de Fransche invloed
wegen ook nadat hij hier was teruggekeerd. In het laatste jaar werd zijn
persoonlijkheid sterker en hoewel zijn werk niet bepaald ‘Hollandsch’ is - het mist
de Hollandsche nadrukkelijkheid - en het lichte Fransche accent merkbaar blijft, het
is nu meer een persoonlijke uiting geworden, die nog aan belangrijkheid kan winnen,
maar toch de aandacht waard is. Die persoonlijkheid spreekt het sterkst in de
portretten, van welke eenige uitstekende hoedanigheden vertoonden; minder sterk
uit de stillevens, hoe zeer die zich ook door distinctie onderscheiden.
Heeft Couwenberg ontegenzeggelijk een zuidelijk accent, een typische
Noord-Nederlander blijft P i e t W i e g m a n , zoowel in zijn donkere, zware
schilderijen als in zijn jongste product, zijn fayence, dat wij zagen in den kunsthandel
Vecht. Nog onlangs heeft Niehaus bij eenige afbeeldingen over die fayence te dezer
plaatse geschreven (jaargang 1934, deel LXXXVII,
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blz. 292), zoodat wij hier volstaan met te wijzen op de daarbij thans geexposeerde
weefsels van zijn vrouw, M e v r . J a n n a W i e g m a n -F o r m i j n e . Deze door
haar zelf ontworpen en uitgevoerde weefsels met hun eenvoudige geometrische
patronen geven blijk van een ontwikkelden zin voor decoratie en getuigen van
oorspronkelijkheid en goeden smaak. Naar den geest sluiten deze weefsels zich meer
aan bij die van sommige primitieve volken dan bij Europeesche weefkunst.
Een vergelijking met primitieve volken brengt ons vanzelf op het chapiter van die
kleine tentoonstelling, door de Vereeniging voor ambacht- en nijverheidskunst
aangericht in het S t e d e l i j k M u s e u m , die van D e S t o e l i n d e l a a t s t e
v e e r t i g j a r e n . Primitieve volken hebben aan stoelen geen of weinig behoefte.
De stoel kan zich slechts ontwikkelen bij volken, die meer buiten dan in de natuur
leven. Uit een zuiver-materialistisch oogpunt beschouwd is de stoel, die den mensch
doet zitten, een degeneratie-verschijnsel. Intusschen, wij zitten er mee in alle
beteekenissen van het woord en hebben onder het oog te zien, dat dit menschelijk
meubel alle fluctuaties van den menschelijken geest meeleeft. Die fluctuaties zijn de
laatste veertig jaren vele geweest. Wie de talrijke, zeer uiteenloopende modellen op
deze tentoonstelling zag, kreeg den indruk, dat het een erg moeilijk probleem moet
zijn om de menschen te laten zitten. Er zijn ook van die stoelen, waarbij men alleen
de aanwijzing mist, welk gezicht men er bij moet zetten, alvorens er in plaats te
nemen. Het vraagstuk was niet zoo moeilijk geweest, als men maar steeds was
uitgegaan van het feit, dat men in een stoel ook werkelijk uitrustend moet kunnen
zitten en dat dit doel belangrijker is dan de neiging van den ontwerper om in een
stoel zijn eigen ziele-ontroeringen te willen neerleggen. De vorige generatie heeft
dit niet altijd begrepen en evenmin, dat een stoel tot de mobilia behoort. Misschien
is het merkwaardigste blijk van onbegrip ten deze het pretentieuse gevaarte, dat de
architect M. de Klerk, de begaafde voorganger van de Amsterdamsche school,
omstreeks 1915 maakte. Deze omvangrijke leunstoel is een soort van burgerlijke
troonzetel, zoo zwaar, dat twee werkvrouwen het ding nauwelijks kunnen versjouwen.
Op de efficiency kwam het toen blijkbaar nog niet zoo aan. Berlage, Van den Bosch,
Cornelis van der Sluys en Lion Cachet kwamen al met een beter begrip en een streven
naar doelmatigheid. Toch, wanneer men hun stoelen hier bijeen zag, kon men zich
niet onttrekken aan een indruk van verouderdheid en aan de overweging, dat bij al
dezen goeden smaak en goeden wil toch zelden een stoel werd gemaakt, die in zijn
natuurlijkheid en doelmatigheid het won van een doodgewonen oudhollandschen
keukenstoel.
De geschiedenis van den stoel in de jaren na den oorlog geeft een verheugende
ontwikkeling te zien van het begrip voor doelmatigheid en eenvoud. Op dien weg
struikelen sommigen dan nog wel eens even, gelijk Rietveld, die in 1920 meende,
dat een niet zichtbare houtverbinding iets
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onfatsoenlijks was en daarom stoelen maakte van aan elkaar gespijkerde latten en
planken als demonstratie van zijn openhartigheid.
Het stalen meubel blijkt in de laatste jaren het overheerschende type te zijn
geworden. Hier te lande heeft Gispen daarin voortreffelijke dingen gemaakt, maar
de professor in het zitten blijft Thonet, de Weensche fabrikant, op wiens ‘Weener’
stoelen met gevlochten rieten zitting en leunvlak reeds onze grootouders zaten. Wij
zagen hier vele stalen stoelen van zijn verschillende ontwerpers, onder wie Le
Corbusier, die een stoel ontwierp met een leunvlak, dat zich vanzelf naar den rug
stelt. Helaas waren hier niet Thonet's goedkoope en goede houten stoelen van geverfd
hout, waarin hij zijn traditie en ervaring zoo uitstekend voortzette.
In den houten stoel blijft hier te lande Spanjaard zich onderscheiden; eenige stalen
van zijn werk vond men hier evenals eenige goede rieten stoelen van I.
Falkenberg-Lieftinck.
Met dit al, hoe leerzaam deze tentoonstelling ook was, zij miste sfeer. Een stoel
is meestal gemaakt als onderdeel van een meubileering en men moet hem dan ook
zien in de sfeer van een vertrek. Deze etalages van stoelen op rijen gaven teveel de
kille beklemming van een populair meubelmagazijn.
J. SLAGTER

Spanjaard's nieuwe raadzaal te Utrecht
In het afgeloopen jaar kwam in het oude Utrechtsche raadhuis een nieuwe raadzaal
met antichambre tot stand en deze binnenhuis-architectuur, welke aan den
binnenhuis-architect F. Spanjaard werd opgedragen, is een nadere beschouwing
waard.
De beschikbare geldmiddelen waren niet groot; wel mocht de eisch van degelijkheid
der materialen worden gesteld, maar het werk mocht niet veel kosten. Wie dit voor
oogen houdt, zal te meer waardeeren, wat hier tot stand is gebracht. Voor Spanjaard,
die zich de laatste jaren op gelukkige wijze heeft ontwikkeld, was dit, wegens de
financieele eischen en het feit, dat in een bestaand oud gebouw een nieuwe
architectuur moest worden ‘ingebroken’, een juist door haar moeilijkheden mooie
opgaaf. De architect, die iets geheel nieuws mag scheppen en noch door geld, noch
door ruimte wordt gehinderd - zie b.v. Dudok's raadhuis te Hilversum - heeft het in
dit opzicht veel gemakkelijker. Nu paste deze Utrechtsche opdracht wel zeer bij het
karakter van Spanjaard als binnenhuis-architect, omdat Spanjaard's kracht juist ligt
in de beperking der materieele middelen en de keuze dier middelen. Hij beminde
nooit de overladenheid, noch het uiterlijk ‘dure’. Vijand van ‘het goedkoope’ ging
zijn aard steeds meer naar het eerlijk werkmanschap, zooals dit zich in de bewerking
en aanwending der materialen doet zien, en naar eenvoud. Het gamma, waarin hij
werkt, werd geleidelijk lichter. Een aanvankelijke voorliefde voor te zware
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nadrukkelijkheid in kleur en vorm maakte plaats voor een bekentenis tot het lichtere
en opgewekte in de kleur en grooter natuurlijkheid in den vorm. Niet te miskennen
was hierbij de invloed op hem van de ontwikkeling der moderne architectuur, die
een nieuwe cultuur, zoo niet aanbidding van het licht bracht.
Blijkens een rapport aan B. en W. van Utrecht, geciteerd door den burgemeester
bij de plechtige inwijding van de nieuwe raadzaal op 5 April 1934 heeft de architect
van de zaal ‘er naar gestreefd in deze zaal een opwekkende atmosfeer te scheppen,
welke, naar hij zegt, niet te kort doet aan den eisch van zakelijken ernst’. En dit is
het ook, wat onmiddellijk treft, als men de zaal voor 't eerst binnentreedt, de lichte
blijheid, zoo totaal anders dan de saaie, gaperige sufheid van zoo menige raadzaal
uit de 19e eeuw, en ook zoo anders dan het zware, pompeuse van sommige moderne
ruimten, die ons verstikken onder de verspilling van dure en getourmenteerde
materialen; een blijheid intusschen, die - gelijk het rapport terecht zegt - zakelijken
ernst niet uitsluit. Zoo is hier een evenwicht gevonden, dat niet nalaat zijn
opwekkenden en kalmeerenden invloed op de menschen uit te oefenen. Zoowel de
fraaie verhouding tusschen ruimte en meubilair - er is niets, dat overheerscht - als
de gelukkige keuze der kleuren dragen hiertoe bij; en verder is de lichttoetreding met
veel inzicht behandeld.
De langwerpige raadzaal ontvangt haar daglicht voornamelijk uit de zes ramen
aan een der lange zijden. Achter het podium van B. en W. aan een der korte zijden
bevinden zich drie glas-in-lood-ramen. Tegen de andere korte zijde zijn de tribunes
voor pers en publiek gebouwd en in de middenruimte zitten de raadsleden. Het
geheele meubilair is van licht eikenhout evenals de betimmering der muren rondom
het podium. Verder zijn de muren in lichte tinten acoustisch bewerkt. Het effen
plafond is licht roomkleurig, terwijl een lichtbruin kleed met zeer eenvoudig
spaarzaam aangebracht streepmotief den vloer bedekt. Zeer mooi contrasteert met
al dit licht-bruin het diepblauw van de gordijnen der hooge ramen. De stoelen en
lange tafels der raadsleden zijn in uitersten eenvoud rustig en mooi van vorm; hier
is alle ‘cabotinisme’ vermeden, dat men zoo vaak bij binnenhuis-architecten ziet
optreden in den vorm van erg opzettelijke houtverbindingen. Ook het ongeveer acht
meter lange lichtornament van Gispen, een samenstel van glasplaten, is zoo eenvoudig,
dat het de aandacht van de zaal niet afleidt en in dat opzicht meer geslaagd dan de
nogal zware lamp, welke de antichambre moet verlichten.
Wat Spanjaard hier in dit oude stadhuis heeft geschapen - en dit geldt ook voor
de antichambre - is verrassend en verheugend en het is te hopen, dat meer opdrachten
als deze hem in staat mogen stellen, zijn gaven te toonen.
Hetzelfde kan men niet zeggen van de drie ramen achter het podium van B. en
W., giften van den oud-burgemeester Mr. J.P. Fockema Andreae,
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van het Utrechtsch Studentencorps en van wethouders, oud-wethouders en den
gemeente-secretaris. Die glas-in-lood-ramen zijn ontworpen door Reyer Stolk; zij
mogen een mislukking worden genoemd. Stolk, die in het Enschedesche raadhuis
verdienstelijk werk heeft geleverd, dat blijkbaar in zijn aard lag, heeft zich hier in
deze ramen te buiten gegaan aan dat soort van criant-vervelende, duistere en starre
principieelerigheid, waarin de bewoners van Calvijn's uitverkoren land zoo sterk
kunnen zijn. Dat zijn van die uitingen, waarvan men ‘o, ja’ zegt, als men in een
boekje heeft gelezen, dat het symbolische voorstellingen zijn en wat die eigenlijk
beteekenen. Reyer Stolk heeft met een rechthoekige geometrische verdeeling eenige
ideeën trachten weer te geven. Niet alleen dat hij daarin niet is geslaagd - want geen
sterveling kan er zonder ‘gebruiksaanwijzing’ iets uit opmaken - maar ook het
aesthetisch effect is al bijzonder leelijk. Noch in de kleur, noch in den vorm is iets
moois te ontdekken. Ook werkt op de heele zaal storend, dat het grootste deel dezer
ramen wordt ingenomen door schijven van een zeer onaangenaam, mistroostig en
doodsch grijs, dat vloekt met de blijheid en het opgewekte van Spanjaard's zaal.
Ten slotte de antichambre met leestafel en zitje voor de raadsleden. Ook daarin
heeft Spanjaard sfeer weten te scheppen. De fraaie, eenvoudige stalen stoelen van
Gispen, de fijne wandbespanning van de weverij ‘Het Paapje’ dragen het hunne
daartoe bij. Voortreffelijk is Spanjaard ook hier geslaagd met zijn interieur, dat met
allerlei fijne nuances weer zijn eigen accent ten opzichte van de raadzaal heeft
gekregen.
Zoo ontvonkte in dit hart van Utrecht, in het klassicistisch stadhuis aan de Oude
Gracht en het Oudkerkhof - veelzeggende namen! - een nieuw en opgewekt leven,
dat zich moge uitbreiden ook over zekere kwartieren, waar, in het halfduister achter
vele gordijnen, overgordijnen en vitrages, het andere Utrecht zijn dagen uittelt.
J. SLAGTER

Boekbespreking
Henri van Booven, Leven en Werken van Louis Couperus, Velsen, Schuyt,
1933.
De zeer werkelijke en groote verdienste dezer eerste biografie van Louis Couperus
ligt in het feit dat hiermede, tijdig en nauwkeurig, tal van bizonderheden uit het leven
van den grooten schrijver aan de vergetelheid onttrokken zijn. Hierop kan in elk
geval doorgegaan worden, later, als hoogstwaarschijnlijk geen beletselen meer in
den weg zullen staan aan de bestudeering van Couperus' brieven - en ook als
letterkundigen geschikter voor zulk werk dan Henri van Booven zoowel de werken
van Couperus zelf als de critiek erop, de contemporaine even goed als de meer
bezonkene van na zijn dood, genoegzaam en met oordeel zullen hebben bestudeerd.
Men
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kan niet zeggen, dat Van Booven's arbeid te vroeg geschiedde, want het is nooit te
vroeg om bouwstoffen te verzamelen. Men kan alleen constateeren, dat Van Booven
niet in staat was dien arbeid zoo goed te doen als hij later door een ander gedaan kan
worden, en dat wel eensdeels door het tijdstip waarop hij aan het werk toog - reeds
zoo kort na Couperus' overlijden - anderdeels door den eigen aard van dezen biograaf,
die zich meer leent tot het schrijven van fantastische en schrikwekkende verhalen
dan tot objectief en koel-critisch, schiftend en rangschikkend geschiedschrijven.
Men mag het Henri van Booven eigenlijk niet kwalijk nemen, dat hij tegenover
de gestalte zijner vereering een bijna critieklooze discipelenhouding aannam, en zelfs
zoo ver ging ook van anderen bewondering zonder voorbehoud te eischen, of althans
te verwachten. Zóó is nu eenmaal de wat dwepende, lyrisch-romantische geaardheid
van dezen schrijver, die wel bijna geen enkel kenmerk van den geboren criticus
vertoont. Wat men daarentegen wél gerechtigd is hem eenigszins euvel te duiden is,
dat hij zijn boek samenstelde uit een aantal tijdschriftartikelen, die feitelijk niet als
even zoovele hoofdstukken van een boek kunnen gelden. Het schrijven van artikelen
over Couperus voor verschillende tijdschriften maakte vele herhalingen noodig; de
noodzakelijkheid echter, al deze zelfde artikelen eenvoudig achter elkaar als boek
te doen overdrukken, zal wel niemand kunnen inzien. Het boek verkreeg er iets
gerekts, langdradigs door, nog versterkt door de zoo weinig genuanceerde lofspraken
op letterlijk ál Couperus' geschriften, waarmede Van Booven zijn werk.... laat ons
zeggen: voorzag (‘aanlengde’ of ‘doorspekte’ leek mij onverdiend hatelijk, ‘kruidde’
zou zeker onjuist zijn).
Zonder eenigen twijfel moeten wij Henri van Booven dankbaarheid betuigen. Hij
schreef een reeks opstellen, waaruit gezamenlijk óók hij die Couperus' werk niet kent
zich een beeld van deze uiterst belangrijke en aantrekkelijke figuur kan scheppen.
En moge dan uit die reeks nog niet de definitieve (maar er bestaat ook immers niet
zoo iets in de kunstgeschiedenis!), de voorloopig meest waarschijnlijke waarde van
den kunstenaar Couperus voor ons oprijzen, de beminnelijke, levenskrachtige en
geestige mensch, wien alléén-al onze oprechte genegenheid en bewondering ten volle
toekomt, leeft er sterk in - dank zij de zoo warme en hooggestemde waardeering, de
bijna vrome. vereering van Henri van Booven, voor wien Louis Couperus niet minder
dan ‘Neêrlands grootste zoon’ blijkt geweest te zijn. Eerbiedigen wij deze schatting
zonder te pogen er ook maar iets op af te dingen!
H.R.

Filip de Pillecyn, Monsieur Hawarden, Amsterdam, De Spieghel
(Mechelen, Het Kompas), zonder jaartal.
Ziehier een klein maar kostelijk staaltje van het talent eens schrijvers, in Holland
stellig veel te weinig bekend. Het publiek verwondert zich achteraf wel eens over
zulk een gebrek aan bekendheid, maar dit kan soms
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zeer eenvoudig verklaard worden uit het verzuim van een uitgever de noodige
recensie-exemplaren rond te zenden. Bij de lectuur was ik blij althans dit boekje
ontvangen te hebben. Het behelst het zeer kort verhaal van een vrouweleven vol
teleurstelling en stil verdriet, gedaan op zoo innige en teedere wijze dat de kennis
ervan, het volkomen meêleven, ons langzaam, maar onweerstaanbaar doordringt.
Deze geschiedenis - zooals zij hier staat lijkt zij eigenlijk nauwelijks mogelijk, zeker
niet waarschijnlijk, maar de diepere waarachtigheid ervan lijkt mij onaantastbaar,
en de zin getuigend van veel wijsheid, mildheid en menschelijk begrip. Filip de
Pillecyn is een voortreffelijk en zeer gedistingeerd stilist, als zoodanig vergelijkbaar
met de besten.
H.R.

Jan de Hartog, Het Huis met de Handen, Bussum, C.A.J. v. Dishoeck,
1934.
Uit dit eerste boekje van Jan de Hartog lijkt mij nog niet veel te concludeeren. Deze
jonge schrijver heeft zonder twijfel een goeden aanleg, misschien valt zelfs al van
talent te gewagen, maar met de juiste onderkenning en ordening van zijn eigen geesten wilskrachten schijnt hij nog te moeten beginnen.
Drie verhalen - als men ze zoo noemen mag. Aan het eerste, ‘De Naamlooze’, ligt
een mooie opmerking ten grondslag, n.l. dat een paar menschenoogen ons onmiddellijk
het diepste levensbegrip kunnen suggereeren en ons dan schijnen te herinneren aan
zeer oude ervaringen, misschien wel aan vroegere, in onbewustheid teruggezonken
levens, wie weet! De uitwerking van deze gedachte heeft hier wel iets origineels,
maar ook iets al te gewilds en gedraaids. Het tweede verhaal lijkt mij ronduit
onbeduidend, het derde vaag-mysterieus, angstwekkend, maar zonder duidelijken
en diepen zin, dus zonder trefkans.
Jammer, voor een beginner, dat zijn boekje, ook door veel te veel wit op de pagina's,
zulk een precieusen en pretentieusen indruk maakt. Maar hieraan lijkt mij ook de
uitgever schuld te hebben. Hij had wijzer moeten raden en leiden. Te meer wanneer
men Van Dishoeck heet. Noblesse oblige!
H.R.

Gerard van Eckeren, De Oogen in den Spiegel, Rotterdam, Nijgh en van
Ditmar, 1934.
Dit boek is een merkwaardig specimen van den roman uit een voorbije periode, van
het soort zooals ze tien, twintig jaar geleden nog geregeld het licht zagen. En we
vinden er de eigenschappen in terug die kenschetsend waren voor den psychologischen
roman van die dagen. Dat zijn een nauwgezet, ja overconscientieus
verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de ontwikkeling die het verhaal neemt,
een zekere zwaarte, een zekere fataliteit die rond de personen hangt, die den lezer
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lijk in het leven geen keus hebben.’ De hoofdpersonen van dit knappe boek zijn allen
min of meer fatalisten. Ze leven in een sfeer waarin gedachten, machten,
voorstellingen, complexen, sterker dan zijzelf. Daarin verschillen zij van den
modernen mensch die in 't algemeen meer aan zijn vrijheid gelooft. Men zou bijna
kunnen zeggen, dat in de tegenwoordige romans, zelfs dié menschen die ten onder
gaan, niet aan zichzelf demonstreeren dat zij door het noodlot verdoemden zijn, maar
zij geven zich meer over aan het leven met een schier heroïsche onverschilligheid
en bezien een tekort aan geluk en aan levenskracht als een aan het leven inhaerente
mogelijkheid. Zij bezitten niet die gecompliceerde verhouding tegenover hun eigen
psyche als de mensch omstreeks 1900 en tien jaar later. Men moet den schrijver
Gerard van Eckeren allen lof toezwaaien om den ernst, de groote degelijkheid en de
kennis van zaken die hij in zijn werk gelegd heeft. Ook moet men niet denken dat
de roman in elk opzicht onmodern is. Geen sprake van! Menigmaal treft men een
moderne allure. Het is meer de geestesgesteldheid van dezen zeer toegewijden
schrijver zélf die ons een vroegere gedachtenwereld oproept: de wereld van het
psychologisch geweten. Het komt tegenwoordig niet zooveel meer voor, dat de
menschen zich geheel verdiepen in de drijfveeren van hun doen, en alles offeren om
aan de innerlijke stem gehoor te geven. In hoever dikwijls de ‘innerlijke stem’ een
verleidster is gebleken, daarover zullen we maar zwijgen! Gerard van Eckeren heeft
een werkstuk geleverd, gedegen, ietwat somber, verfijnd en soms ietwat te teer, maar
het geeft blijk van groote toewijding tegenover het leven en de litteratuur en dat is
iets dat men in den tegenwoordigen tijd zeker niet onderschatten mag.
JO DE WIT

Paul Anders, Storm rond Camilla, 's Gravenhage, H.P. Leopold's uitg.
mij. 1934.
Is dit een hollandsche detectiveroman? In het begin schijnt niets er op te wijzen dat
wij met een ingewikkeld misdaadprobleem te maken zullen krijgen: het is een frisch,
vlug, modem verhaal over vliegeniers. - Zeer up-to-date, deze Camilla, vliegenierster
en dochter van een groot vliegtuigfabrikant, die over zeeën en woestijnen vliegt;
maar opeens.... zitten we midden in een geheimzinnig geval! We worden opgeschrikt,
vragen ons af: maakt dit den roman beter, aardiger?
We weten het niet. Het verhaal krijgt er iets tweeslachtigs door, want bij den echten
detectiveroman, d.w.z. het soort waarin het hoogtepunt een geheimzinnige misdaad
is, die tot verwarring en ontmaskering voert, is het toch zóó dat heel het geval
gebouwd lijkt terwille van de misdaad en van de langzaam-gehoudene, daardoor
spannende, ontmaskering. Hier, in Camilla, is zulks niet het geval. Voor de eerste
driekwart is het een echte vliegroman, met kennis van zaken geschreven, vooral
aantrekkelijk door dat zeker iets
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dat men aanduidt met sportiviteit, zoowel in tempo als in stijl; en ook door
jongensachtigheid en een zekere wereldwijsheid te zamen. Maar het geheimzinnige
gedeelte, hoewel het niet van spanning is ontbloot, is toch niet het sterkst van dezen
vliegroman. Het beste lijkt ons de tocht van Inglo, de nacht door de woestijn, een
gedeelte dat ons - na de Uiver - aangrijpt; en de gevoelens, de gedachten die hem
daar op die tocht bestormen zijn menschelijk, suggestief en met élan beschreven.
Wat hierop volgt lijkt psychologisch niet sterk. Het vliegongeluk is te wijten aan
sabotage. Camilla - die ook mee zou gaan - is door een truc-telegram gered. Wie,
wat veroorzaakte den brand die het vliegtuig deed neerstorten? Ook hoort men niets
omtrent Inglo's redding. Deze verschijnt in het volgend hoofdstuk springlevend,
terwijl men hem dood of verminkt waant. Dan volgt het ‘wie’ en het ‘hoe’. Het
‘waarom’ werd niet vergeten. In zoover beantwoordt het aan een behoorlijk
detectiveverhaal. Maar toch voldoet het ons niet geheel. Overigens: bijzonder goede,
knappe ontspanningslectuur.
JO DE WIT

Wanda Koopman, Proeve in Strategie. Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
U.M., 1933.
Dit bundeltje gedichten gaat vergezeld van een prospectus, waarin niemand minder
dan Marsman en Van Vriesland hun waardeering uitspreken voor deze poëzie. ‘Na
Donker en Engelman,’ zeggen zij, ‘na Den Doolaard, Vestdijk en Noordstar is er
onder de jongste nederlandsche dichters niemand verschenen, die hen ook maar in
potentie evenaart.’ De dichteres Wanda Koopman echter achten zij een uitzondering
op dezen regel. ‘Men heeft hier te maken,’ aldus luidt hun oordeel, ‘met een sterk
en oorspronkelijk talent, dat in zijn krachtigste uitingen het niveau van de jongste
poëzie in ons land ver overstijgt.’ En zij besluiten hun peroratie met de volgende
woorden: ‘Men kan ervan overtuigd zijn dat Wanda Koopman een der meest markante
figuren in onze dichtkunst zal worden. Door verschillende verzen uit “Proeve in
Strategie” i s zij dit reeds.’ Inmiddels hebben wij helaas tevergeefs naar deze markante
verzen gezocht. Ons lijkt gansch Wanda Koopman's dichterschap voorloopig veel
en veel te cerebraal georiënteerd om werkelijke ‘poëzie’ te kunnen voortbrengen.
Het blijft bij aanzetten (Tournesol, Laus Sanguinis); doch het meerendeel dezer
gedichten maken den indruk van louter verstandelijk geconstrueerde ver-zin-sels,
gewonnen uit een met vrouwelijke hartstocht gehanteerd intellectueel leven.
Wij kunnen niet gelooven aan de toekomst van deze poëzie. Er is iets zeldzaam
dors in de meeste dezer verzen. In een cercle intime zijn ze misschien op hun plaats,
maar wanneer wij ze moeten confronteeren met het geheel van onze jongste
dichtkunst, kunnen wij geen andere voortreffelijkheden in hen ontdekken dan een
zekere intellectueele weerbaarheid en ge-
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voelsschuwheid, die echter in hun eenzaamheid deze gedichten toch wel wat heel
erg schriel en snerpend maken.
Wat te zeggen b.v. van deze ‘strophen’, die niet meer dan snel op het papier
geworpen notities zijn, in den zin van Marsmans bekende Stedengedichten (Delft,
Scheveningen, Berlijn, Potsdam)?
De Wind
Huizenhoog - hooger dan huizen
Waait wolkenwind, wolkenvrind, vogelaar
Roofjong, wie wil je ontluisteren?
Reflex
Klaterende ster van een naam aan de kust:
Harlingen hangt blikken bord in de lucht.

Vooral in de eerste strophe is de associatieve weg, waarlangs deze regels ontstonden,
nog duidelijk na te speuren.
ROEL HOUWINK

Henriëtte Roland Holst, Tusschen Tijd en Eeuwigheid, Rotterdam, W.L.
& J. Brusse's U.M., 1934.
Het werk van deze waarlijk groote vrouw wint met de jaren aan diepte en
bezonnenheid. Geen gering geschenk is het, dat zij thans weer na eenige jaren
zwijgens in onze handen legt. Moeten wij nog iets zeggen over de specifiek litteraire
zijde van deze gedichten, die zoo zeer uit het diepst van een menschelijk hart geboren
zijn? Het zou gebrek aan eerbied beteekenen tegenover wat hier tot uiting komt,
wanneer wij dit deden. Wie zoo zonder valsche schaamte getuigen mag van geestelijke
ervaringen, welke weerklank vinden bij honderden, die beluistere men aandachtig
en de kritiek verstore deze aandacht met haar op- en aanmerkingen niet.
Poëzie met een even rijken inhoud als die van Henriëtte Roland Holst is niet alleen
zeldzaam in onzen tijd, maar in de letterkunde van alle tijden. Misschien is het voor
den tijdgenoot moeilijk dit in te zien; maar wie een eenigermate uitvoerig
vergelijkingsmateriaal bij de hand heeft, die mag wel zeggen, dat slechts zelden over
menschelijk leven en lijden zoo intens gezongen is.
In deze dichteres worstelt een gansch geslacht om de toekomst. Zullen de einders
dicht vallen, of zal het licht doorbreken?
Wie dezen bundel bezit, houdt meer in handen dan enkel eenige vellen bedrukt
papier: hem is gegeven het geestelijk testament van een generatie, die aan den rand
van den afgrond gekomen is. Laat hij het lezen en verstaan, het bevat een opdracht
en een waarschuwing. Als andere handen het niet annemen, verwaait het op den
wind. En wie zal het vinden?
ROEL HOUWINK
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Henri de Braekeleer
door Urbain van de Voorde
MET een kunst als deze van Henri de Braekeleer moeten heel wat hedendaagsche
schrijvers over de geschiedenis der schilderkunst niet weinig verlegen zitten, - althans
indien zij eerlijk willen zijn tegenover zichzelf. De Braekeleer immers past niet in
het kader van hun evolutionisme, hij vertegenwoordigt geen etappe in de ontwikkeling
van het negentiende-eeuwsch kleur- en vormgevoel en, indien er in zijn latere doeken
wel eenige impressionistische elementen waar te nemen zijn, in zijn geheel, en dan
nog wel in zijn ongetwijfeld voornaamste werken beschouwd, is hij op geen wijze
in de, laten wij maar zeggen voortschrijdende, evolutie der schilderkunst van de
laatste honderd jaar onder te brengen. Naar vorm, kleur, atmosfeer staat hij daar als
een levend anachronisme, maar geen mensch, die dit werk ziet, zal zich van den
indruk kunnen ontmaken met een waarlijk groot schilder te doen te hebben, ook - en
misschien pas juist, wanneer men hem den modernen maatstaf der zuivere picturale
waarden aanlegt.
Schilders als De Braekeleer zijn voor mij het beste bewijs, dat er eenmaal
belangrijke oordeelscategorieën in de kunstgeschiedenis van dezen tijd zullen moeten
herzien worden. Eenmaal wordt het den kunstcritici wellicht als een hunner ergste
vergissingen aangerekend, dat zij over het algemeen te veel of beter te uitsluitend
aandacht hebben gewijd aan de baanbrekers onder de kunstenaars, aan hen, die min
of meer ingrijpend afweken van de traditie, die zoogezegd nieuwe banen openden,
die een nieuwe ‘trilling’, hoe zwak of hoe gering, hoe spoedig uitgetrild ze vaak ook
was, in de schilderkunst wisten te verwekken. Het bedenkelijke is niet, dat de critiek
belangstelling te over had voor de, soms tamelijk weinig begaafde pioniers der
kunstevolutie - het omgekeerde ware ten minste even fataal - maar wel het eenzijdige
dezer belangstelling, die bijv. het impressionisme ongeveer tot Frankrijk beperkt,
nauwelijks een paar namen weet te citeeren naast die van Manet en Monet en groote
schilders, als Breitner in Holland, als Vogels in Vlaanderen, uit den ontwikkelingsgang
der schilderkunst uitschakelt, omdat zij niet de feitelijke wegbereiders van het
impressionisme geweest zijn. Is hun louter schilderkunstige waarde daarmee echter
zooveel geringer geworden en bovendien, wie zal durven beweren, dat zij het
impressionisme niet op heel andere banen geleid hebben dan in Frankrijk is mogelijk
gebleken? In dit land heeft het in een minimum van tijd de etappes doorloopen en
daarbij heel wat veronachtzaamd dat onze schilders hebben gezien en ontwikkeld.
Reeds daarom verdienen zij meer aandacht dan over het algemeen door de
internationale kunstcritiek aan hen wordt besteed. Indien een herziening der
oordeelscategorieën zich reeds opdringt voor mannen als Breitner en Vogels, die ten
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slotte toch, naar gevoel en factuur, geheel van hun tijd waren, hoe veel meer is zulks
nog het geval voor iemand als Henri de Braekeleer! Hij toch, behalve in een deel
zijner laatste werken, levert geen enkel technisch noch vooral ook geen enkel
geestelijk element op dat kan geacht worden tot de artistieke sfeer zijner tijdgenooten
te behooren. Alles bij hem is retrospectief.... Kunsthistorisch is de verschijning van
dezen schilder, die een groot schilder was, voor de evolutionisten een verwarrend
en onthutsend geval. Het helpt niet, onverschillig aan hem te willen voorbijgaan,
want zijn werk dringt zich op en, kloek, rustig, gesloten, in zijn soort volmaakt, biedt
het thans feitelijk minder vat aan de critiek dan wereldberoemde tijdgenooten die de
nieuwe wegen waren ingeslagen: een ieder weet, hoe mat en somwijlen dof het
coloriet der impressionisten met den tijd geworden is, hoeveel ze - jammer genoeg
weliswaar - aan hun glans hebben ingeboet. De Braekeleer echter, die nooit den
hachelijken toeleg heeft ondernomen het licht rechtstreeks te willen schilderen, zonder
de oppositie van zijn tegendeel, de schaduw, straalt even klaar en zacht als vóór
vijftig jaar....
Oneindig meer verwikkeld, diepzinniger en mysterieuzer is het leven der kunst,
en veelzijdiger ook, dan de meeste kunsthistorici der XIXe en XXste eeuw het hebben
willen voorstellen in hun overzichten eener picturale evolutie, waar alles uitgesloten
was dat niet voetstoots aan hun opvatting der voortschrijdende ontwikkeling
beantwoordde, dat niet dadelijk onder toepassing hunner wetten van een formeel en
coloristisch transformisme viel. Ziehier in elk geval een schilder, een voortreffelijk
schilder, die compositorisch en picturaal een geest doet herleven, die in de
Hollandsche XVIIde eeuw onder het penseel van een Vermeer en een Pieter de Hooch
wonderen had verricht, maar die, al leefde de invloed dier kunstenaars verzwakt en
veelal misverstaan in Holland nog voort bij tal van kleine schildertjes, als Schelfhout,
Springer, Koekkoek, David Bles, in België bij Madou, bij Ferdinand de Braekeleer,
den vader van Henri, en zelfs in Frankrijk bij den verdienstelijken Bonvin, toch
virtueel tot een definitief afgesloten verleden scheen te behooren. Deze schilder
scheen tot het verleden te behooren zelfs in een tijd die geheel op het verleden was
gespannen geweest en die zich nog maar schoorvoetend, en volstrekt niet algemeen,
tot een opnieuw ontdekte werkelijkheid begon te wenden. De romantiek immers,
waarvan men De Braekeleer als een der laatste vertegenwoordigers kan beschouwen,
had stelselmatig naar vroegere tijden teruggegrepen, doch meer met een soort heimwee
der ziel dan met formeele en technische middelen. Henri de Braekeleers werk is
minder een verzuchting naar den geest en de levensvormen van voorbije eeuwen dan
zelf een stuk gereïncarneerd verleden. Wat voor anderen een vaag betrachten bleef,
een doelstelling of een ideaal, dat zij niet konden of zelfs niet wilden verwezenlijken
zonder er iets van hun eigen ik, van gevoel en drang van hun eigen tijd mee te
vermengen, was bij Henri de
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Braekeleer als het ware een stuk vervlogen leven, uit de diepten van het verleden
weer opgedoemd en daar thans liggend midden in een tijd, die spijts zijn romantisch
hunkeren naar het verleden in wezen toch heel anders was. Zoo kon De Braekeleer
zelfs in zijn dagen als kunstenaar een outsider, een eenzame zijn, bijna zonder contact
met de problemen, waarvoor de schilders van de romantiek tot het impressionisme
kwamen te staan. Hoezeer een Delacroix schatplichtig moge zijn aan Rubens, hij
opent toch een nieuwe periode, met een eigen geest, met een eigen stijlopvatting en
een eigen kleurgevoel. De Braekeleer echter sluit een tijdperk af, hetzelfde feitelijk
dat Delacroix opende, maar op een wijze die in geenerlei verband stond met de
evolutie der schilderkunst in deze jaren, waarin de aanvankelijke betrachtingen en
doelstellingen der romantiek sinds lang waren losgelaten en waarvan niets anders
meer over bleef dan de diepe ondergrondsche strooming, die het heele tijdvak had
gedragen, namelijk het individualisme, dat thans hoogtij vierde in de indrukkenkunst
van Manet e.a., welke ons een wereld toonde gezien door één mensch op één
willekeurig moment van zijn leven. Het algemeene, het rustende, statische, roerlooze
en dus eeuwige hadden hiermee voorloopig afgedaan.
Het is even ijdel dit te begroeten als te betreuren. Alle kunst is ‘climaterisch’
bepaald volgens de geestes- en zielsgesteldheid der cultuurperiode waarin ze ontstaat.
Taine's theorie van tijd en omgeving gaat wellicht minder chronologisch en
geographisch op dan wel psychisch, d.w.z. volgens de voorwaarden en
omstandigheden waarin het dieper leven van den mensch verkeert. Het klimaat der
ziel beheerscht den wasdom der kunst. Een op momenteele indrukken, op vluchtige
uitzichten van natuur en leven ingestelde scheppingsdrang kan zich slechts dan in
volle kracht ontplooien wanneer het leven den zin der eeuwigheid begint te verliezen.
Lang vóór Manet zijn er impressionisten geweest (een Aart van der Neer b.v.) maar
steeds geïsoleerd en niet met deze consequentie en doelbewustheid, die enkel mogelijk
waren toen de menschelijke geest in de eerste plaats het aardsche en het tijdelijke
ging huldigen. Naturalisme en impressionisme zijn wezensverwant; het eene is slechts
eene logische uitlooper van het ander en feitelijk staat De Braekeleer even ver van
Courbet als van Manet. Waren zijn doeken een kwart-eeuw vroeger verschenen, de
tegenstelling tot de ‘nieuwe’ kunst van toen zou precies even radicaal zijn geweest.
Het wezenlijke in De Braekeleer kan op geen manier modern geacht worden.
Dat Manet en De Braekeleer absolute tijdgenooten waren is, als men het werk van
beide schilders vergelijkt, intusschen nauwelijks te gelooven. Wat was er gebeurd?
Lag Vlaanderen in de tweede helft der XIXde eeuw zoo geheel buiten Europa en
buiten den tijd, dat een zijner uitmuntendste schilders nog met zijn geest in de sfeer
van den Delftschen Vermeer en der Hollandsche kleine meesters verwijlde, toen
alom de moderne kunst zich reeds in vollen bloei bevond? Of maakte een verstard
academisme, om niet te zeggen een
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bekrompen conservatisme, het blind en doof voor alle teekens en verschijnselen van
een nieuw kunstleven rondom? Dát zeker niet, want we hadden immers druk genoeg
meegedaan met de romantiek, getuige Wappers, Leys, De Vriendt en zooveel anderen;
eigenlijk was deze romantiek, de romantiek van de groote historische compositie,
het academisme geworden in De Braekeleer's jongen tijd tot lang nog nadien, en
feitelijk konden zijn verdroomde genretafereelen als een reactie tegen deze even
cerebrale als theatrale kunst beschouwd worden. En daarnaast waren toch ook onze
landschapschilders, die, weliswaar met aanzienlijke vertraging, de evolutie van de
West-Europeesche vertolking der natuur stelselmatig volgden. Hoe kon dan iemand
als De Braekeleer een dusdanig anachronisme zijn? Aan ieder zijner doeken inderdaad
kan men merken dat hij een rasschilder was, die met een uiterst sober coloriet, wat
zwarten, wat okers, wat steenrood, een heele wereld op het doek wist te tooveren een wereld van getemperd licht van zachtlevende kleur en roerlooze dingen, een
wereld van eenvoud, stilte en droom. Was de geest der traditie zoodanig over hem
vaardig geworden, dat hij geen oog had dan voor een kunst en een schoonheidsdroom,
waarvan de ontwikkeling sinds honderd vijftig jaar afgebroken was en die dan nog
gebloeid hadden niet op eigen bodem, maar bij dit Noordelijk deel van den
Nederlandschen stam, dat een heel andere politieke lotsbestemming had gekregen,
welke juist deze wonderlijke binnenhuiskunst in de hand had gewerkt? En zoo ja,
welke waren dan de premissen, die hier zooveel later een analoge, zij 't een zich
herinnerende kunst konden bepalen?
Het feit is, dat De Braekeleer, met zijn diepere geaardheid, met een wezenstrek
en een natuur die hem drijven naar ietwat eenzelvige bezinning en bijna monachale
teruggetrokkenheid, feitelijk een neurose, die, als bij Van Gogh, in waanzin zou
overslaan, terecht komt in een tijd die geestelijk nog naar het verleden was
georiënteerd, maar zich reeds gereed maakte om het, feitelijk nogal bruusk, over een
anderen boeg te wenden, in een overgangstijd dus, waar men nog evenzeer terugblikte
als anderzijds nieuwe wegen trachtte te banen. Het ligt voor de hand, dat deze
kunstenaar, zijn onbewuste affiniteit zoowel als zijn menschelijke aanleg in acht
genomen, niet tot de, in de toekomst blikkende avontuurlijke pioniers van het
onbekende kon behooren, maar zich cordaat naar het verleden moest wenden, waar
ook hij, ten slotte, waarden ontdekte, voor zijn tijd onbekend en nieuw, want volkomen
vergeten. Terwijl het individualisme, inhaerent aan de romantiek, de impressionisten
naar hun uiterste subjectieve vastlegging van vluchtige indrukken dreef, leidde het
De Braekeleer langs bestaande, maar sinds lang niet meer betreden, verwaarloosde,
verloren paden terug naar een oude kunst, die men toentertijd evenmin begreep als
de nieuwe kunst van Manet. De Braekeleer bleef echter alleen staan, omdat in deze
keerende tijden zijn onvoorwaardelijke retrospectie niet voldoende meer kon worden
gevoed,
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terwijl de stilaan alom doorbrekende nieuwe geest de overwinning der pioniers moest
verzekeren. Dit neemt niet weg dat, terwijl de aesthetische opvattingen der
impressionisten den uiterst linkschen, vooruitschrijden den, revolutionnairen vleugel
der romantiek vertegenwoordigden, de kunst van Henri de Braekeleer moet beschouwd
worden als de uiterst rechtsche, conservatieve, zelfs revolutionnaire fractie dierzelfde
romantiek.
Blijft, in dit licht beschouwd, de afstand die den schilder van ‘De Man aan het
Venster’ scheidt van een Manet niet minder groot, de tegenstelling wordt minder
scherp of althans begrijpelijker. Beiden kinderen van een individualistisch gespleten
tijd, waar zoowel een collectieve wereldbeschouwing als een collectieve aesthetiek
onbestaanbaar waren, gaat de eene zijn eigenmachtig maar vluchtig ‘ik’ vrijwillig
oplossen in den schoonen droom van het verleden, terwijl de andere het tracht vast
te leggen in een nieuwe kunst, in wezen door een perkloos subjectivisme bepaald.
De Braekeleer en Manet, van eenzelfden tijdgeest langs geheel verschillende wegen
uitgegaan, zijn uitersten die elkaar weer raken in de sfeer der zuivere schilderkunst.
Was De Braekeleer van zijn tijd, hij was, meer nog, van zijn land. En toenmaals
was er in Vlaanderen veel, geestelijk en sociaal, dat het ontstaan van een dergelijk
retrospectief georiënteerde kunst moest in de hand werken. Er leefde toen in
Vlaanderen een ander groot kunstenaar, tien jaar ouder slechts dan hij, geen schilder
weliswaar, maar een dichter, wiens geest en inspiratie, trots alle moderniteit van
vorm en expressie (ook De Braekeleer schilderde veelal ‘impressionistisch’)
onmiskenbaar een anachronisme waren, een druppel gothiek, de hemel weet vanwaar
gevallen te midden in een verstoffelijkt en ontgood West-Europa. Guido Gezelle
immers (het was bijna overbodig zijn naam te noemen) is naar den geest een kind
van het ‘middeleeuwsch’ Vlaanderen van zijn tijd. Ook hij ging geheel op in de ziel
van het verleden. Een groote ademtocht van geloof voerde hem terug, op de wieken
van zijn platonisch idealisme, naar de verre dagen van ascetische contemplatie en
rustig vertrouwen in tijd en eeuwigheid. Het kalme, sluimerende, ‘arme’, maar in
zijn armoede Franciscaansch berustende Vlaanderen waarin hij leefde bood hem wel
de geschikte atmosfeer voor het ingetogen bloeien van zijn geestelijken droom, afzijds
van de vooruitgang-aanbiddende luidruchtige wereld om hem heen, en waarvan hij
zich gothisch afwendde in lijdzaam, maar radicaal verzet. Voor de natuur, die hij
formeel zoo naar den zin der aesthetiek van '80 wist te bezingen, stond hij feitelijk
met de kinderlijke naïefheid, met de argelooze vreugde-aan-het-detail van den
volbloed middeleeuwer en evenals deze zag hij in de aarsche verschijnselen, in een
bloem, een vogel, een insect, in de voorbijdrijvende wolken of den vallenden avond
hun hooger beginsel, hun verborgen idee, hij zag er, platonisch, den afglans in van
liefde en werk der Godheid; hij zag, ongedwongen, vanzelfsprekend, de natuur eeuwig
en goddelijk in een tijdperk van utilitarisme en heer-
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schappij der stof. Zoo ook Henri de Braekeleer: ook hij is een manifestatie van de
‘achterwaartsche’ ontwikkeling van het Vlaanderen van zijn tijd, vergeleken met de
cultureele stroomingen in de aangrenzende landen. Maar evenmin als deze toestand
Gezelle heeft belet een groot dichter te zijn, heeft hij voor De Braekeleer een
hinderpaal kunnen wezen om, zuiver picturaal, een schitterend schilder te worden.
De West-Vlaming Gezelle wortelde met zijn diepste wezen in de gothische
middeleeuwen, die de grootheid hadden gekend van zijn Brugsche bakermat; maar
de wezensaffiniteiten van den Antwerpenaar De Braekeleer voerden hem in een
minder ver verwijderd verleden terug: zijn geest, gevoed door de toenmalige sfeer
der ziel waarin hij leefde, bleef verwijlen in de vervaalde glorie der Vlaamsche
renaissance-eeuwen, waarmee de bloei van zijn vaderstad was samengevallen. Het
oude Antwerpen, degelijk, voornaam, maar toch ietwat klein-burgerlijk vergeleken
met de Italiaansche paleizen van dien tijd, werd thans, bedekt met de patina der
eeuwen en den weemoed van het verval, het kader voor zijn melancholische kunst
van rust en ingetogenheid en zelfinkeer, statisch en intiem en omgeven met een waas
van verleden en van oudsher overgeleverden droom. De vormen echter, waarmee
een dergelijke kunst zich eenmaal had uitgedrukt, kon De Braekeleer, terugschouwend,
op eigen bodem niet vinden, waar de grootsche Barok van Rubens eens de scepter
had gezwaaid, ofschoon ze, streng genomen, weinig paste in dit burgerlijk milieu.
Deze vormen, beter deze geest van verinniging en introspectie vond hij in het Holland
der XVIIe eeuw. Artistiek kon hij, weliswaar, reeds voorloopers gekend hebben, of
kon hem althans eenigszins de richting gewezen zijn door de tamelijk onbeduidende
anecdotische kunst van zijn vader Ferdinand de Braekeleer en van J.B. Madou, die
de genre-schilderijen van Teniers, Brouwer, Jan Steen imiteerden; maar hij, hoezeer
ook innerlijk met deze nabootsers verwant, ontdekte weer en een laatste maal de
wetten, beleefde weer en een laatste maal de religieuze verstilling des gemoeds, die
ten grondslag hadden gelegen aan de werken, waarmee een Ter Borch, een Metsu,
een De Hooch, een Vermeer, de hoogste toppen der schilderkunst hebben bereikt.
Al heeft De Braekeleer deze grooten niet geheel geëvenaard, zijn werk kan, radicaal
teruggrijpend naar de bronnen, een der zuiverste en sterkste expressies worden en
tevens de waardige afsluiting in de schilderkunst van deze romantische
geesteshouding, waarvan een der karakteristiekste wezenselementen de cultus was
van wat uit den tijd is, verleden en voorbij.
Het is alsof met het werk van Henri de Braekeleer de Vlaamsche kunst haar schade
heeft willen inhalen, anders gezegd, een zekere leemte heeft willen aanvullen. We
hadden immers in het Zuiden, terwijl in de Republiek der Vereenigde Provinciën de
beheerschte, wijdingvolle kunst der binnenhuisschilders betooverend bloeide, niets
gehad dat daarmee te vergelijken was. Hier, onder Spaansch regiem, triomfeerde een
in essentie vreemde, Latijnsche
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kunst en dat de Barok ten slotte juist hier haar hoogste en definitiefste expressie kon
bereiken, is m.i. hoofdzakelijk te danken aan het persoonlijk genie van Rubens, in
sensibiliteit en temperament met de grootsche beweging, het sensualisme en de
heroïek der Barok, wezensverwant. Rubens - en reeds herhaaldelijk heeft de
uitmuntende kenner dezer kunst, prof. A.E. Brinkmann, er op gewezen - heeft dit
wonder weten te bewerkstelligen, dat in zijn glorieuze tafereelen twee geheel
verschillende tendenzen, de Noordelijke liefde tot de natuur en de Zuidelijke vereering
voor den strengen klassieken vorm, samengebald blijken tot een innige en machtige
synthese, waardoor aan een nieuw levensgevoel en een nieuwen geest het aanzijn
wordt gegeven. Desniettegenstaande en al beheerscht Rubens heel zijn tijd in
Vlaanderen en zelfs tot in Italië, al gaan er voedende, scheppende krachten van zijn
werk uit, die de baanbreeksters worden voor tal van stroomingen tot in den modernen
tijd toe, verdwijnt zijn invloed hier te lande met hem bijna geheel. Door niets
aangekondigd, zelfs niet eenmaal door de romanisten, blijft Rubens' alomvattende
vernieuwing in zijn eigen land, dat met rassche schreden het verval tegemoet gaat,
ná hem nagenoeg zonder uitwerking. En zelfs heden ten dage, voor zoover de
Vlaamsche schilders de traditie der nationale kunst voortzetten, is het bij den ouden
Bruegel dat zij zich aansluiten, niet bij Rubens. Diens invloed beheerschte de Fransche
achttiende eeuw en de aanvangen der Fransche romantiek, terwijl het Engelsch
landschap van Constable en zelfs Turner sterke suggesties van zijn natuurgevoel
onderging. Dat, een halve eeuw geleden, niet Rubens, maar wel Bruegel domineerde
in de ontwaking der autochthone Vlaamsche kunst, neemt echter niet weg, dat al zijn
tijdgenooten zich in het licht zijner stralende, groot bewogen kunst hebben gekoesterd.
Zelfs de stillevens der toenmalige Vlamingen, een Fijt, een Snijders, hebben iets en
zelfs veel van de overdadige weelde en de forsch rhythmische bewogenheid, die
Rubens' levens- en stijlgevoel kenmerken. In de pathetische sfeer van dezen heros
was er geen plaats voor de verstilling en de wijdingvolle vreedzaamheid van een
Vermeer en een Terborch, zooals daarvoor wel plaats in de verdroomde sfeer van
Rembrandt kon zijn.
Daarom wellicht had de Vlaamsche kunst iets in te halen, dat door het
hartstochtelijk pathos onzer XVIIde eeuw teruggedrongen was, waarvan de kiem
nochtans lag in menigen karaktertrek der Oud-Nederlandsche school en dan ook ten
Noorden der groote waterloopen tot ontwikkeling en bloei zou komen. De Braekeleer's
terugblikkende kunst is niet verklaarbaar zonder de aanvaarding bij dezen schilder
van een keurverwantschap, die hem, in den rustigen, burgerlijken, wat van de wereld
vervreemden tijd, waarin hij leefde, naar de van zacht licht doorzeefde stilte der
Hollandsche kleine meesters dreef, liever dan naar de luidruchtige, vaak theatrale en
sentimenteele historie- en genreschilders van zijn generatie en haar onmiddellijke
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voorgangers, waaronder feitelijk slechts de strenge, beheerschte Leys beteekenis
heeft gehad en ook wel invloed op De Braekeleer uitgeoefend heeft. Daarom, ik zei
't reeds, kan De Braekeleer ook in zijn tijd geacht worden nieuwe waarden te hebben
ontdekt. Had hem het dagelijksch wonder van het licht in een besloten ruimte niet
reeds geboeid in de natuur, had hij zich niet reeds in den geest er over bezonnen, hij
zou, evenmin als zijn tijdgenooten, oog gehad hebben voor de realisatie van dit
wonder in de kunst der Hollandsche meesters van twee honderd jaar voordien.
Maar er was nog iets anders wellicht dan een persoonlijke keurverwantschap dat
hem deed opgaan in eenzelfden geest van liefde en verrukking voor het roerloos
droomen der dingen onder de getemperde streeling van het weerkaatste licht, iets
anders dat er hem onbewust toe gebracht kan hebben de schade in te halen die
Vlaanderen tegenover Holland had geleden in den tijd van de Barok, Immers, de
kunst der Nederlanden is één groot geheel; de verschillen, die de scholen onzer drie,
vier groote cultuurcentra opleveren zijn niet grooter dan b.v. die tusschen de
Florentijnsche en de Venetiaansche kunst, - integendeel. Ook na de politieke
scheiding, die wel onze gouwen heeft kunnen splitsen en onze instellingen,
levensvormen e.d. heeft kunnen wijzigen, maar niet het dieper wezen, niet het
scheppend genie der Dietsche Nederlanden heeft kunnen verdeelen, omdat een
willekeurige, volgens het bloot toeval van militaire veroveringen getrokken grens
geen vat heeft op de ziel van een volk, - ook na de scheiding blijven Noord en Zuid
op kunstgebied één groote eenheid uitmaken. Zeker, daar is eenerzijds Rembrandt
en anderzijds Rubens, twee geniale meesters, die, juist omdat zij beiden genieën zijn,
ipso facto een volkomen verschillende persoonlijkheid ontvouwen en om zich heen
een eigen invloedssfeer weten te scheppen; maar waarschijnlijk zouden deze persoonlijkheid en invloedssfeer - niet veel anders geweest zijn indien het rijk van
Keizer Karel nooit uiteen gevallen ware. Mij in elk geval zal niemand doen gelooven,
dat het Zuiden Rubens dankt aan de Spaansche overheersching en aan de Roomsche
kerk, het Noorden Rembrandt aan de nationale zelfstandigheid en aan het Calvinisme.
De godsdienstige en politieke toestanden hebben zeker invloed gehad op den aard
hunner opdrachten, op het algemeen, uiterlijk karakter hunner kunst; maar, tijdloos
en universeel in haar wezen, zou deze, in welke omstandigheden ook, toch geworden
zijn wat zij is. Met zijn schitterend temperament en zijn geniale gaven had Rubens
even goed in de Republiek der Vereenigde Provinciën als in de Spaansche
Nederlanden de schepper kunnen worden van een nieuwe zinnelijkheid en van een
nieuwen geest. Geen calvinisme had hem dit kunnen beletten, evenmin als het den
calvinist Jordaens heeft belet in Rubens' afglans zijn dionysische verbeeldingen te
schilderen, evenmin als het een hinderpaal is geweest voor de soms liederlijke
volkstooneeltjes van den Hollander Jan Steen. En wat Rembrandt betreft, zou deze
magiër,
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die trouwens in het Noorden een even onverwachte en verbijsterende meteoor is
geweest als Rubens in het Zuiden, en met dezen laatste meer gemeen heeft dan men
wel eens denkt, zou Rembrandt niet even goed en beter in het praallievend Vlaanderen
als in het strenge Holland zijn behoefte aan uiterlijke weelde en bijna oostersche
pracht hebben kunnen botvieren en zou hij anderdeels hier niet even goed als ginds
de ziel van menschen en dingen hebben kunnen vertolken in de mysterieuze wereld
van het licht-en-duister? Maar dit alles nog daargelaten, en zelfs toegegeven dat een
ingrijpen van tijd en milieu in de levenssfeer van Rubens en Rembrandt niet te
onderschatten gevolgen heeft gehad, al behoeft hun ‘ik’ daardoor niet bepaald noch
gewijzigd te zijn, is daar niet het bindingsteeken van den ouden Bruegel, wiens actie
zich zoowel over het Noorden als over het Zuiden uitstrekt en als de kitstof is die
beide onverbreekbaar samenbindt? Dank zij deze machtige kunst is Breugels eeuw
nauwelijks minder groot dan de XVIIde. Bruegel is anders dan, maar niet de mindere
van Rubens of Rembrandt; de nieuwe waarden die hij in de schilderkunst heeft
gebracht, en niet het minst hun artistieke verwezenlijking, zijn van evenveel beteekenis
als wat deze beide grooten hebben gedaan. Onder zijn invloed ontwikkelen zich het
genretafereel en het landschap, en zelfs het stilleven, in Noord en Zuid, jaren na de
scheiding. Zonder hem zijn Jan Steen en Van Ostade in Holland, de Teniersen in
Vlaanderen, alsmede Brouwer, die zoowel in het Noorden als in het Zuiden heeft
gewerkt, ondenkbaar. De ondergrond van Breugeliaansch fel levensgevoel en
onverbloemd realisme, dat het geestelijk element trouwens niet uitsluit, bleef dus
jaren lang het gemeenschappelijk erfgoed waarop in Noord en Zuid geslachten van
schilders teerden; maar terwijl het verstilde interieur der XVIIde-eeuwsche Hollanders
ontstaan is uit het luidruchtig genretafereel der zwakkere navolgers van den
Boeren-Breugel, door een zielvollen drang namelijk uit wilde bewogenheid en
dynamiek te komen tot bezonkenheid en droom, tot niets dan het leven van het licht
rond menschen en dingen, kende Vlaanderen in den ban van Rubens' heroïek niets
van dit alles. Twee honderd jaar nadien echter, wortelend in hetzelfde artistiek
substraat en gehoorzamend aan hetzelfde zielsimpuls die naar de verdroomde
verbeeldingen van een Terborch en een Vermeer hadden geleid, kon Henri de
Braekeleer, uitgaande van het oubollige genrestuk van zijn tijd, waarrond nog een
verre, verzwakte afstraling van Bruegel zweven bleef, zich een kunst en een geest
eigen maken, die tot dan toe als typisch Hollandsch hadden gegolden. Dat De
Braekeleer er zich zoo innig mee heeft weten te vereenzelvigen is niet slechts het
gevolg van een persoonlijke toeneiging, maar wijst tevens op een na-levend, nationaal
element, gemeen aan de kunst onzer lage landen. Dit proces heeft zich bij De
Braekeleer gewis afgespeeld met het groote voorbeeld van een Vermeer voor oogen,
maar toch is zijn werk niet denkbaar zonder dien geest van liefderijke overgave aan
de vertrouwde en nederige
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dingen van den huiselijken kring, zonder die naïeve en vrome verbazing voor het
dagelijksch wonder van het lichtspel om hun stil en mysterieus bestaan, die lang voor
ze aan ‘De Brief’ of aan ‘De Kelderkamer’ het aanzijn hadden gegeven van oudsher
gemeen zijn aan de kunst van Noord en Zuid.
Zij die, eenigszins onthutst over De Braekeleer's zoo weinig ‘moderne’ kunst, en
wel wetend nochtans dat ze voor het werk van een groot schilder staan, pogingen
aanwenden om toch moderne elementen bij hem te ontdekken en dan den nadruk
leggen op deze doekjes waar inderdaad impressionistische elementen na te wijzen
zijn, deze doen hem m.i. onrecht aan. Even onbillijk echter zijn zij, die, met moderne
kunst weinig ingenomen, de laatste, zeer los en bijna ruw geschilderde, betrekkelijk
schetsmatig aandoende doeken van den meester, als uitingen beschouwen van
vermoeienis, van een begin van verval onder den invloed der geestesziekte die hem
ten slotte heeft weggesleept, en het vermoeden opperen dat De Braekeleer in de
laatste jaren zijns levens niet meer in staat was zijn schilderijen tot in de laatste
bijzonderheden te voltooien. Zulks is reeds materieel niet juist, want uit zijn laatste
levensjaren dagteekenen werken, als b.v. ‘De Kaartspelers’ (Mus. te Brussel) die
bewijzen dat hij ook dan nog elk detail met de meeste nauwkeurigheid wist af te
werken. In dit en andere doeken, als ‘De Maaltijd’ (Particuliere verzameling), doeken
die zelfs eenigszins overladen kunnen geacht worden, past hij veeleer de techniek
van zijn aanvang toe, toen hij vóór zijn verblijf in Holland (rond 1869-'70) nog met
pijnlijke accuratesse steentje naast steentje, bloem naast bloem trachtte weer te geven.
(vgl. ‘De Bleekerij’ - 1861, en de ‘Hovernierstuin’, 1864). Hij had toen nog den
prachtigen eenvoud der Hollanders niet leeren kennen, wier synthetische greep het
essentieele wist te vatten, maar dit essentieele dan ook in alle onderdeelen vasthield.
Feitelijk heeft De Braekeleer bijna zijn heele loopbaan door twee verschillende
technieken aangewend. De vrijere, lossere, met haastige kwaststreken malsch in de
verf penseelende werkwijze, die de bewondering der voorstaanders van het spontane
weghaalt, dook niet pas in zijn laatste levensjaren op: ik wijs b.v. op het
‘Kerkinterieur’ van 1871, uit het Museum te Brussel, op een ‘Schildersatelier’,
blijkbaar dagteekenend uit de jaren 1873-'74 (afb. 8) en op ‘De Kempische Herberg’
van 1877 (verz. Alex Braun). Hij behoefde toen de impressionisten, wier invloed
enkele gezichten op de Schelde, alsmede een paar stillevens verraden, volstrekt nog
niet gezien te hebben. Hij wierp deze schilderijen blijkbaar eenvoudig op het doek
met de losheid van een Frans Hals, maar, zijn deze als spelenderwijs geborstelde
werken van vroegeren en lateren datum op zichzelf definitieve schilderijen en
heelemaal geen schetsen, kan men anderdeels bewondering te over hebben voor
enkele impressionistische landschappen, als ‘Dorp op de Schelde’, waarvan de klare,
met water en licht gedrenkte atmosfeer een Turner niet onwaardig is; kan men den
volsten nadruk leggen op zijn schitterende stillevens,
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als ‘Aardbeziën en Champagne’ (afb. 7 - verz. wijlen François Franck) en vooral op
de verrukkelijke ‘Mispels’ (Museum te Brussel), een doekje dat in zijn bronzig bruin,
soms tot koperroode schakeeringen verhevigde tinten en zijn bijna monumentaal
geziene vormen een echt meesterstuk mag heeten, - kan men dus, eenigszins verlegen
met zijn ‘Hollandisme’, zijn best doen om minder bekende zijden van De Braekeleer's
kunst naar voren te halen met de klaarblijkelijke, zij 't ontoegegeven bedoeling zijn
beteekenis voor nu en later vooral dááraan te verbinden, dit alles is niet in staat zijn
groote interieurs uit de wereld te helpen. Bezoekt men b.v. de zaal-De Braekeleer in
het Modern Museum te Brussel, dan moet de onvooringenomene dadelijk toegeven,
dat ‘De Catechismusles’ (afb. 4), ‘De Man aan het Venster’ (afb. 9), ‘De Geograaf’
(afb. 3) en het ‘Interieur van het Waterhuis’ (afb. 5) die daar hangen, zijn overige,
meestal kleinere werken, in deze zaal bijeengebracht, de uitmuntende schets ‘De
Volksvrouw’ incluis, volkomen in de schaduw stellen, al tracht men in deze laatste
nóg zooveel moderne qualiteiten te onderkennen. Niet wellicht omdat deze en andere,
van een analoge visie getuigende doeken, als ‘De Man met den Stoel’, ‘De Man met
den Vogel’, ‘De Kathedraal te Antwerpen’, ‘Het Teniersplein te Antwerpen’ enz.
van een grooter kunstenaarschap zouden getuigen, van een steviger techniek of een
definitiever voltooiïng, dringen zij zich onafwijsbaar als zijn meesterwerken op, maar
veeleer omdat hier werkmanschap en geest der inspiratie zijn samengevallen tot één
onscheidbaar geheel. Anders gezegd: de kunstenaar had hiermee ‘zijn weg gevonden’.
De kennismaking met de Hollandsche meesters gedurende zijn reis naar
Noord-Nederland moet opeens de sluimerende wezensaffiniteiten in hem wakker
gemaakt hebben; zij zijn hem de openbaring geweest van wat hij voordien, tastend
en onzeker had gezocht, en met een nauwgezet, pijnlijk naschilderen der dingen had
getracht te bereiken, zonder echter te kunnen uitstijgen boven de ietwat dorre
zakelijkheid van de ‘Bleekerij’ of van het ‘Landhuis Couteaux’. Zijn ‘Lezeres’ toont
na zijn terugkeer in zijn land aan dat hij Vermeer heeft gezien en wat hij dadelijk bij
hem heeft geleerd, iets dat door ‘De Geograaf’, ‘De Hoornspeler’, ‘De Kathedraal
van Antwerpen’ (afb. 6) spoedig nadien in stijgende mate en met al schitterender
welslagen wordt bevestigd. Zijn aanvankelijke angstvallige preciesheid in de weergave
der stoffelijke wereld, die in elk geval een groote technische scholing onderstelde,
zijn hem ongetwijfeld van dienst geweest toen hij de hand aan zijn definitieve doeken
legde. Immers, werk als dit van Henri de Braekeleer vergt, naast een aangeboren
geestelijk substraat van overgave aan het intieme en het vertrouwde, een feillooze
teekenstift en een subtiel penseel. Beide hanteerde de kunstenaar op meesterlijke
wijze. Bij zijn groote voorbeelden had hij al spoedig ontdekt wat de essentieele
beslommeringen van hun artistieke werkzaamheid waren. Thans zoekt ook hij vóór
alles de problemen van het licht op te lossen, het licht dat hij laat spelen om een
meubelstuk of een gebruiks-
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voorwerp, dat hij vaal en toch heerlijk klaar laat weerkaatsen in de ruiten van een
half openstaand venster, dat hij laat trillen in de koperen nagels zijner
renaisancestoelen, dat hij laat glimmen in de ornamentatie zijner wanden, bedekt
met Corduaansch leer. Het is hem in dit alles er om te doen, het schelle licht te
differentieeren van het reflecteerende, hetzij met doorkijkjes op halfverlichte zijkamers
of binnenplaatsen, of, in de buitenwereld, op stadskwartieren badend in de zon.
Daarmee stelt hij de kleuren zijner interieurs en zijner personen met een perfecten
zin voor de coloristische waardeverhoudingen in harmonie en komt aldus tot
schilderijen, waar nu eens een zilverige atmosfeer, dan weer eens een gouden gloed
overheerscht. De grondtoon echter blijft doorgaans bronzig bruin en daarin is het
wel, dat hij zich het scherpst van zijn 17de-eeuwsche voorgangers onderscheidt. Dit
bruin van zijn met leder behangen muren, van zijn trappen, van zijn donkere
eikenhouten meubels heeft hij in duizenderlui nuances, afgewisseld met bruin-rood
en bruin-geel, waarin slechts zelden, als b.v. in den beroemden ‘Geograaf’, een
helderder tint oplicht, geschilderd. Het grootst is hij, wanneer hij eenvoudig en sober
weet te blijven, wanneer zijn personages heelemaal opgenomen zijn in het wezen
zelf van het interieur en er geen belangrijker rol in spelen dan de stoel waarop zij
zitten of het vensterraam waartegen zij aanleunen. Niet altijd bereikt hij, zelfs in
uitmuntende schilderijen, deze volmaakte grootheid. Meermalen is zijn binnenhuis
slechts het kader voor het personnage dat hij er in situeert, en waarop alle nadruk
valt, hoe zorgvuldig hij ook de requisieten behandelt. Zóó, de ‘Schilder in zijn
werkplaats’, de ‘Prentendrukker’, de ‘Man met de Vogels’, bewonderenswaardige
schilderstukken, waar de kunstenaar er in geslaagd is zijn personages krachtig te
modelleeren, en ze scherp en forsch te doen afteekenen tegen de nochtans breedvoerig
uitgewerkte achtergronden waar weinig of niets in het halfduister is gelaten en
waarmee ze onder het penseel van een minder groot schilder zoo gemakkelijk zouden
vermengd zijn geraakt. Vooral de ‘Man met den Vogel’ staat daar bijna monumentaal
midden in een sober, streng interieur, waarvan de compositie even vast is als
harmonisch. Maar toch, ligt het aan het onderwerp, ligt het aan de behandeling, deze
doeken hebben iets te nadrukkelijk genre-achtigs, er blijft iets lichtelijk anecdotisch
aan vast, dat aan hun volstrekt picturale zuiverheid in den weg staat. Slechts de
‘Geograaf’ (afb. 3) is boven dit min of meer accidenteele uitgestegen en, alhoewel
het figuur ongetwijfeld het hoofdelement van het doek uitmaakt, speelt het onderwerp
hier absoluut niet meer de minste rol. Het is, schilderkunstig, een vast gesloten geheel,
waarin het wonderbaar weergegeven hemd van den geleerde een veel belangrijker
factor is dan hij die het draagt, en toch weer niet belangrijker dan de kleurrijke atlas
die voor hem openligt. Alles in dit meesterlijk doek is in functie van een picturale
waarde en alles draagt bij tot die stemming van vreedzaamheid en rust, tot die warme
atmosfeer vol
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gouden stoftrillingen die alles omgeeft: zoo wel de aan den toeschouwer zijn rug
toekeerende aardrijkskundige, die, over de kaart gebogen, ergens een waterloop of
een bergketen met den vinger volgt, als de meubelstukken, de zonder overlading
aangebrachte requisieten en niet het minst het prachtige goudleer der muurbekleeding,
dat iets onvergelijkelijk rijks en warms meedeelt over het gansche doek. Nooit heeft
de schilder, op het gebied van het meer bepaalde genrestuk, dit werk, dagteekenend
van 1871, nog overtroffen: in later jaren heeft hij nog genre-stukken geschilderd,
waarin het eigenlijk onderwerp althans een minimum van functie blijft vervullen:
‘De Opschik’ (1879) ‘De Maaltijd’ (1885), ‘De Kaartspelers’ (1887). Maar hier is
hij niet trouw gebleven aan zijn vroegeren eenvoud: deze werken zijn overladen met
een menigte requisieten en bijzonderheden, die aan een uitstalling doen denken en
waarin de grootheid te loor gaat in het nuttelooze en veelvuldige. Hij streeft hier naar
een virtuositeit in het schilderen van de meest verschillende voorwerpen en stoffen
en van het lichtspel omheen al deze dingen, een krachttoer die overbodig is en waarin
hij trouwens niet geheel slaagt. Impressionistische elementen doemen hier
onmiskenbaar op, maar hij blijkt niet goed thuis in deze nieuwe methode, die hij te
zeer blijft verbinden met zijn vroegere nauwgezette preciesheid. Het gevolg is, dat
zijn vroeger zoo zacht en warm licht nogal schel en hard wordt; er komt iets
wemelends in, dat de oogen pijn doet en de harmonie der coloristische waarden
verbreekt. Overal brengt bij met puntig penseel lichtstippeltjes aan en het heele doek
is, op normalen afstand gezien, een wirwar van lijnen en flitsen, waardoor het den
toeschouwer moeilijk valt de totaalheid van het picturaal beeld rustig in zich op te
nemen. Slechts met een aanzienlijk recul bekeken, komen deze doeken volkomen
tot hun recht, al blijft hun feitelijke overladenheid voor mij een beletsel ze onverdeeld
te bewonderen.
Het hoogtepunt van Henri de Braekeleer's kunst is m.i. te zoeken in deze werken,
waar, in een sobere, strenge omgeving, het genrestuk als het ware een stilleven is
geworden, waar de figuur, als gezegd, niet meer geschilderd is om haarszelfs wil,
als een levend wezen, maar niet veel meer is dan de onbezielde voorwerpen die haar
omgeven. Onbezield.... maar het is juist in deze doeken dat alles een ‘ziel’ krijgt, het
doode zoowel als het levende, waar alles gaat ademen in een sfeer van tijdloosheid.
Deze doeken hebben geen feitelijk onderwerp meer; zij dragen dan ook namen die
men ‘bij het haar getrokken’ kan achten: ‘De Kathedraal te Antwerpen’? Maar dit
is een vrouw, die, op het voorplein, bij het open vensterraam gezeten, zich lichtelijk
over haar breiwerk buigt, terwijl men, door het venster, op den achtergrond, den
O.L.-Vrouwetoren ontwaart, oprijzend boven de vuilroode daken der omgevende
huizen (afb. 6). Hetzelfde geldt voor het ‘Teniersplein te Antwerpen’: een vrouw zit
aan het half-open raam, terwijl haar linkerhand op het vensterkozijn rust, en laat haar
blik mijmerend glijden over het ver-
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laten plein. Zoo ook de ‘Man aan het Venster’ (afb. 9): roerloos staat iemand, met
een breed-geranden hoed op, aan een hoog renaissance-raam en kijkt uit over de
daken en schoorsteenen van een oud en banaal stadskwartier, terwijl de ‘De Man
met den Stoel’ ons een alledaagsche huiskamer toont, waarin een mensch, tegen den
wand gezeten, blijkbaar in ernstige gedachten verdiept is. ‘De Catechismusles’ (afb.
4) heeft wellicht een meer bepaald gegeven tot onderwerp, maar toch zijn ook hier
weer de oude vrouw en de beide kleine volksmeisjes zoo geheel opgenomen in het
machtig clair-obscur van het geheel, ze zijn zoo volkomen verzonken in de bijna
claustrale sfeer van dit primitief schoollokaal, geheel beheerscht door een reusachtig
kruisbeeld, dat ook hier weer menschen en dingen eenzelfde kalm en stil leven leven
onder het schuin invallend licht, eenzelfde nederige, zij 't onvervangbare functie
vervullen in het picturaal geheel. - In den ‘Trap van het Waterhuis’ (Mus. te
Antwerpen) is geen levend wezen te bespeuren: te midden dezer eeuwenoude dingen
achtte de kunstenaar den mensch van zijn tijd blijkbaar niet op zijn plaats.
Het geheim der magische straalkracht dezer schilderijen is niet nader te ontleden.
Hier valt een perfect evenwicht der middelen samen met een volmaakte
verwezenlijking van den geest die den kunstenaar bezielde. Aan deze laatste harmonie
dankten werken als de ‘Man aan het Venster’ of ook als de ‘Geograaf’ hun rustige
geslotenheid en hun onmiskenbare voltooiïng. Omdat voorhanden-zijn en intensiteit
van het eene element bepaald wordt door het ander, weet men niet wat in deze doeken
overheerscht: het afwisselend warm gouden of koel zilveren licht dat alle dingen
omstraalt, de beheerschte, sobere, veelal bijna monochroome kleur, dit voor De
Braekeleer zoo typisch ros-bruin coloriet dat den grondtoon van bijna al zijn
schilderijen uitmaakt en waarin alle andere tinten zacht en ingehouden zingen,
derwijze dat de diepe ernst der rustige okers en aarden niet wordt verstoord; of de
vaste feillooze teekening, die voor geen moeilijkheid zwicht en zich toch in groote,
essentieele lijnen blijft bewegen; - vorm, kleur en licht, de drie-eenheid van het
schilderkunstig mysterie is hier waarlijk in onovertroffen gaafheid verwezenlijkt.
Als in alle groote schilderkunst is het eene niet los te maken van het ander; onderling
vinden zij in elkaar hun oorsprong of hun reden van bestaan. Ook deze drie-eenheid
is als een in- en uitvloeien der natuur van het eene element in het ander, als de
goddelijke personen der mystische Drie-eenheid waarvan Ruusbroec gewaagt. Ook
hier is het licht als de vruchtbare kracht die het aanzijn geeft aan den vorm, die één
substantie is met licht en één met hem naar het wezen, maar uitvloeiend in anderheid
als verschijnsel uit de substantie van het licht. En uit de wisselwerking van licht en
vorm, uit het spel van het licht rond en zijn breken op de vormen ‘vloeit’ dit eeuwig
welbehagen, de levende kleur, het derde element dat door licht en vorm wordt verwekt,
opdat ze zij het bindingsteeken tusschen hen
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beiden, eeuwig uit hen uitvloeiende en weer invloeiende in de natuur van vorm en
licht. Zoo is alle groote kunst een mystisch proces, dat culmineert in de onafscheidbare
samensmelting der elementen, waarover de kunstenaar als middelen beschikt.
Opvallend is de eenheid welke De Braekeleer in deze vier, vijf volmaakte schilderijen
bereikt. Vorm, licht en kleur zijn onsplitsbaar tot één magisch geheel verbonden, en
deze grootsche beslotenheid is slechts een andere naam voor de onbepaalde atmosfeer
van bezonkenheid en rust die deze zoo eenvoudige en zoo grootsche verbeeldingen
omgeeft. Den man die heenblikt over het vervuilde rood der daken eener schamele
achterbuurt; de vrouw die haar nederig werk verricht onder de hoede van den
gothischen toren; den peinzenden grijsaard in zijn stemmingsvolle huiskamer, - hen
allen omzweeft een adem van eeuwigheid. Deze en enkele andere doeken, groot
gezien, sober van kleur en compositie en heel doordrongen van een alle schijnbare
banaliteit betooverend en vergeestelijkend licht zijn, samen met de wonderbare
stalinterieurs van De Braekeleer's vriend Jan Stobbaerts, wellicht, zuiver picturaal,
de eerste verschijnselen die aantoonden, dat Vlaanderen zijn groot artistiek verleden
nog niet vergeten was. Ze zijn schilderkunstig het voortreffelijkste dat onze XIXe
eeuw tot dan toe had opgeleverd. De Braekeleer is de schitterende schilder, die in
ons land, in een artistiek slappen, aarzelenden, sluimerenden tijd, de eenig ware
schilderkunst, met haar a.h.w. mystische problemen van licht, vorm en kleur, weer
ontdekte.
Dat zijn visie terugschouwend was, vermag - ik durf hopen voldoende te hebben
uiteengezet waarom, - in den grond daar niets aan af te doen.
B i b l i o g r a p h i e . - C. Lemonnier, Henri de Braekeleer et son oeuvre (Brussel
1905). H. Hymans, Henri de Braekeleer (Onze Kunst, 1905, pag. 195 vgl.); dito Belgische Kunst im 19. Jahrhundert (Leipzig 1906). Max Rooses, Geschichte der
Kunst in Flandern (Stuttgart 1914). Pol de Mont, De Schilderkunst in België van
1830 tot 1921 ('s Gravenhage 1921). Paul Colin, La Peinture belge depuis 1830
(Brussel). P. Buschmann, De Keurtentoonstelling van Belgische meesters, 1830-1914
(Onze Kunst, 1920, pag. 18 vgl.). André de Ridder, Henri de Braekeleer (Brussel).-
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Het Louvre vernieuwd
door H. van Loon
DE geschiedenis van het Louvre is nauw vervlochten met de ontwikkeling van Parijs
en het verleden van Frankrijk in het algemeen. Philippe Auguste ontwierp het als
een fort aan den ingang van de stad en onder (den Franschen) Karel V werd het
verfraaid. In de zestiende eeuw, onder Frans I en Hendrik II, onderging het ingrijpende
wijzigingen, doordat de ‘groote toren’ gesloopt en een reusachtig uitbreidingsplan
ontworpen werd, dat de komende eeuwen ternauwernood verwezenlijkt hebben.
Later zou het monumentale geheel, waaraan de eeuwen door gebouwd is, door het
met de Commune verbrande Tuilerieënpaleis zijn afsluiting westwaarts vinden. In
de zestiende eeuw bleef het werk onvoltooid en in de zeventiende kwam er gedurende
het bewind van Lodewijk XIV onder andere de groote zuilengang van Claude Perrault
aan den oostelijken vleugel bij. Van het midden dezer eeuw af stond het eigenlijk
leeg. Zijn geweldige afmetingen maakten het voor bewoning niet bijster geschikt;
deze zalen, hallen en gangen waren zeker niet op menschelijke schaal gebouwd.
Toen de bewoners zich elders vestigden werden de ruimten van lieverlede door
diensten van het openbaar bestuur, geleerde genootschappen, kunstenaars en andere
bevoorrechten ingenomen. In de achttiende eeuw lieten Gabriel en Soufflot er nog
eenige onderhouds- en sierwerken aan uitvoeren.
De Conventie stichtte er in 1793 het centrale kunstmuseum en Napoleon liet het
door de vervallen monarchie onderbroken architectonische werk niet ver voortzetten.
Dit ging in de volgende perioden van de XIXde eeuw door en onder het tweede
keizerrijk eindelijk verrees het zgn. nieuwe Louvre tusschen het oude en de toen nog
bestaande Tuilerieën op de plaats van een warnet van stegen, dat er voor goed mee
verdween. Toen dit paleis in 1871 een roemloos einde vond, werden alleen de
hoekpaviljoenen weer opgeknapt evenals hun rechtstreeksche verlengstukken. Een
daarvan aan den kant van de Rue de Rivoli is het welbekende Pavillon Marsan, dat
het museum van sierkunst herbergt en waar tot voor kort een verzameling moderne
schilderijen onderkomen vond. En het andere, het Pavillon de Flore, is voorshands
nog bij het ministerie van financiën in gebruik. Maar het museumbestuur kon daar
weer wat ruimte van afknabbelen en de hoop is gegrond, dat het vierde ongeveer,
dat thans nog de administratie der openbare gelden van het totale oppervlak inneemt,
eens aan de kunstschatten terugkomt.
In 1793 bevatte het museum 650 schilderijen en kunstvoorwerpen, in 1933 telde
het 173.000 nummers. Met de presentatie was men al lang ernstig achterop. Het
Louvre beantwoordde bij lange niet meer aan de eischen, thans aan een museum te
stellen. In 1927 bood Henri Verne, de directeur, een plan
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tot uitbreiding en methodische hergroepeering van de collecties aan. Daarmee begon
de periode van de soms onoverkomelijk schijnende moeilijkheden. Het was een
hachelijk ondernemen een oud paleis, waarvoor in het einde van de XIIde eeuw de
grondslag gelegd werd, zonder dat hier iets van beteekenis van terug te vinden is, te
metamorfozeeren in een museum op de hoogte van de huidige techniek.
Deze betreft drie gezichtspunten; studie; het bewaren van de kunstvoorwerpen,
het conservatoriumkarakter dus, en het agrement voor het publiek, dat niet door een
eentonige omgeving mag worden afgeschrikt of vermoeid. In dit geval stond voorop,
dat aan de esthetische noch aan de historische waarde van het paleis mocht worden
geraakt. Maar deze stelregel behoefde niet zoo ver doorgetrokken te worden, dat
Ferran, de hoofdarchitect, de bestaande inrichting had te ‘ondergaan’. Zoo hebben
wonderen van vernuft, inzicht en smaak het hem mogelijk gemaakt, in deze
eerwaardige ruimten te hakken en te graven zonder de groote lijnen aan te tasten.
Waar tot voor kort een schimmelig duister heerschte is licht en ordening gekomen.
‘Ordre et beauté, calme et volupté’. Veertig nieuwe zalen werden ontsloten en het
werk is daarmee nog volstrekt niet geëindigd. De credieten vloeien schaars en de
directeur heeft al zijn plannen gereed, ingeval het Pavillon de Flore en de rest der
financieele administratielokalen bij het museum kunnen getrokken worden.
Het is niet te ontkennen, dat het Louvre in vele opzichten bij Rijksmuseum, Prado,
Uffizi en National Gallery achterstaat. Daartegenover moet worden toegegeven dat
een zoo verscheiden verzameling ter wereld haar weerga zoekt. Het is een agglomeraat
van zeven musea in eenen. Natuurlijk is voorgesteld, één of meer nieuwe gebouwen
voor de collecties op te trekken. Traditioneele en financieele bezwaren hebben er
zich tegen verzet. De bezoeker heeft thans gelegenheid vergelijkingen te maken.
Binnen deze wanden maakt hij reizen in ruimte en tijd, wat den aankomenden
kunstenaar kan helpen ‘zich te vinden’, den amateur zijn opvoeding te
perfectionneeren.
De tegenwoordige leiders hebben veel goed te maken van wat voorgangers
misdreven. Deze waren geneigd, de zolderingen met verguldsel te overladen en
zorgden er zelfs niet voor, de smalle dakvensters voor glazenwasschers toegankelijk
te maken. In de pompeusheid van de omgeving kunnen de kunstwerken
bijkomstigheden lijken. Bij dit alles vergete men niet, dat het groote programma pas
voor een kwart is uitgevoerd.
Met kunst- en vliegwerk is men tot dusver bezig geweest de vernieuwingen tot
een goed eind te brengen. Om vier honderd doeken tot hun recht te brengen moesten
zestig duizend voorwerpen en monumenten verplaatst worden. En de hergroepeering
van zware stukken, waarbij van de kostbaarste, luistert ongelooflijk nauw. Wat een
inspanning kostte het, de beide slaven van Michel Angelo op te stellen en dan de
enkele minuten, waarin met behulp van een machtige hijschmachine de Nikê in de
ademlooze stilte
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van het ledige museum één meter zestig naar voren geschoven werd... of de verhuizing
van Luini's en Botticelli's fresco's. Niet het geringste ongelukje is erbij voorgevallen.
De moeilijkheden, die uit den bestaan den toestand zelf voortspruiten, hebben het
vernuft van den restaurateur gewet en aan de oplossingen een des te grootere waarde
bijgezet. Die moeilijkheden zijn ten deele de keerzij van den burgerzin, waarvan vele
Franschen getuigen door hun bezit aan kunstwerken aan het Louvre te vermaken.
Deze collecties omvatten schilderijen, beeldhouwwerken en allerlei voorwerpen van
decoratieven aard. Menschelijke ijdelheid bond er veelal de voorwaarde aan, dat ze
bij elkander moeten blijven. Daardoor is slag op slag een logische en historische
ordening van de elkander opvolgende scholen onmogelijk gemaakt. De conservatoren
komen dientengevolge in ernstige verlegenheid. Zoodra de rechtstreeksche
afstammelingen van die erflaters gestorven zijn beijveren zij zich, den werken hun
plaats in de algemeene ontwikkeling aan te wijzen.
Van de departementen, waaruit het museum bestaat, zijn de drie van de antieken
voor goed gegroepeerd. Zij vormen drie samenhangende ensembles in een en hetzelfde
deel van het Louvre. De sculptuur is voor meer dan de helft in de nieuwe lokalen
ondergebracht. Een vijfde, de schilderkunst, is op twee punten voldoende verbeterd.
En het departement van de kunstvoorwerpen zal binnen afzienbaren tijd over genoeg
plaats beschikken om nagenoeg geheel gereklasseerd te kunnen worden.
Op den beganen grond is het van nu af mogelijk, de evolutie van de Fransche
beeldhouwkunst van de romaansche en gotische kunst af te volgen. De ruimte, die
als stal voor de karossen van Napoleon III diende, is daaraan dienstbaar gemaakt
gelijk ook de vroegere rijschool binnen de groote lijst is gevoegd. En als de winnaars
in de staatsloterij zich niet meer in het Pavillon de Flore behoeven aan te melden,
kan de lijn tot Rodin doorgetrokken worden.
Wat de oude sculpturen aangaat, het museum kon doorgaans slechts op fragmenten
beslag leggen. Die beelden of groepen immers maakten deel uit van gotische kerken
of klassieke kasteelen. De revolutie vernielde er vele onherstelbaar en verstrooide
andere. In 1795 werd een opslagplaats ervoor gevestigd, waardoor er vele gered zijn.
Het Louvre is niet heel rijk aan niet-Fransche sculpturen, maar het bezit mooie
voorbeelden van de Italiaansche kunst en, geringer in aantal, uit ons land, Duitschland
en Spanje. De eerste werken van de Franschen dateeren uit de twaalfde eeuw. Ze
werden ten deele in hout uitgevoerd; sommige dragen een bijkans byzantijnsch
karakter. Langzamerhand ziet men het levensgevoel erin ontwaken en de gotische
‘imagiers’ vertoonen zich weldra in die eenvoudige waardigheid en kalme grootheid,
welke de indringende bekoring van die jaren uitmaakt. In de XIVde eeuw komt het
ideaal van bevalligheid en menschelijke teederheid op en de por-
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tretten worden soms van zeldzame levendigheid. Men weet niet, wat in den Mattheus,
schrijvend onder het dictee van de engel, en het kleine engelebeeld uit Reims meer
te bewonderen, het realisme of een stijl, die de tastbare werkelijkheid te boven gaat.
Het is zeker niet geraden, in zoo klein bestek de grootste schoonheden op te
noemen. Zelfs wie het Louvre meenden te kennen doen sinds deze hervorming telkens
verrassende ontdekkingen. Het praalgraf van Philippe Pot, een der toppunten van de
bourgondische school, de kist, gedragen door als het ware bij het langzaam schrijden
rythmisch schokkende klaagvrouwen, kwam nooit zoo schoon uit (Plaat XXXIX).
Verder-op zijn Jean Goujon en Germain Pilon ruim vertegenwoordigd en zoo komen
we via Coysevox tot Puget, Pigalle, Houdon, Carpeaux, Dalou, Barye en Rude.
Van de Italianen verdienen in de eerste plaats de bronzen Diana van Cellini en de
al genoemde slaven of gevangenen van Michel Angelo vermeld te worden. De twee
laatste zijn zoo degelijk afgeschrobd, dat men zich het eerste oogenblik kan afvragen
of het geen copieën zijn. Ze waren naar men weet bestemd voor het graf van Julius
II en moesten de vrije kunsten, gevangenen van den dood, voorstellen. Later kwamen
ze in het bezit van koning Hendrik II van Frankrijk en na vele omzwervingen bereikten
zij het Louvre. In de nieuwe zaal staan ze niet heel gelukkig. De eereplaats, die ze
behoorden in te nemen, wordt door een Italiaansche poort bezet. De muren zijn wit
en het licht is er overvloedig. Deze omgeving kan aanvankelijk als kil afstooten en
het is zeker, dat vooral de groote stukken er niet geheel tot hun recht komen, maar
men is dankbaar, dat hier met het Pompejaansche rood gebroken werd, dat te veel
van het licht absorbeert.
De plaatsing van de Overwinning, in 1863 op het eiland Samothrace gevonden,
heeft de belangrijkste wijziging ondergaan. Twintig jaar later vond dezelfde
Franschman den voorsteven van het schip, waarop het beeld rustte. De linkerhelft
van de borst en de rechtervleugel zijn bijgepleisterd, maar aan hoofd noch armen
heeft men iets gedaan. Uit een medaille weet men, dat zij oorspronkelijk in de
rechterhand een bazuin en in de linker een trophee hield. In de laatste jaren van de
vierde eeuw v.C. moet ze zijn uitgevoerd. Het beeld rijst thans in zijn triumfantelijke
vaart hoog boven de trap, die het tot voetstuk strekt en kan uit een indirecte lichtbron
bestraald worden (Plaat XXXVII). Want bij de vernieuwingen werd de invoering
van electrisch licht nog niet gemeld. Voor wie het beeld van omlaag beziet wordt
het onstuimige rythme gebroken, doordat wat aan den sokkel werd toegevoegd het
onderstuk van het beeld maskeert.
In de Grieksche zaal kan men een vertrouwelijker in druk van deze kunst krijgen
dan in andere plechtige lokalen. De fijne bloei van het Ionische genie bewondert
men er evenals fragmenten van het Parthenon en andere stalen der klassieke periode.
De Venus van Milo mag zich, gelijk dat heet, nog altijd
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in een druk bezoek verheugen. De strijd over de houding, die ze moet aangenomen
hebben, duurt voort. Naar alle waarschijnlijkheid dateert ze ook uit de vierde eeuw.
In deze afdeeling is weinig verzet. In den kop van Homerus, die Rembrandt tot model
diende, en andere is de spanning, zoekende naar een nauwkeuriger weergeving van
de werkelijkheid, welke a m p l e u r de kunstenaars er ook in wisten te houden, naar
meer beweging en dramatische uitdrukking op te merken. In de zaal van de Kariatiden
lette men op de decoratie, die grootendeels uit de XVIde eeuw dateert, de tribune
voor de muzikanten, waarvan de gestalten, die ze stutten, door Jean Goujon
vervaardigd zijn, en den schoorsteen aan het andere einde, waarvan de groote figuren
tenminste tot het oeuvre van denzelfden kunstenaar behooren. De rest van de zaal is
tijdens de regeering van Napoleon I bijgewerkt.
De romeinsche sculpturen toonen ten deele den zin voor rijkdom en opschik,
samengaande met den machtsaanwas van het rijk, in het gebruik van albast en gekleurd
marmer, dat met voorliefde voor het gewaad toepassing vond. De gymnasiast vindt
in de reeks keizers - Augustus verschijnt op vele leeftijden en in allerlei kostuums aanschouwelijke leering. Sommige Caesaren zien u aan met edel gelaat van klassieke
allure, de trekken van andere, Nero of Caracalla, zijn tragisch en hard. Weer anderen
glimlachen weemoedig gelijk Marcus Aurelius. En de rij eindigt met de decadente
keizers, wier namen vergeten zijn. Elders vindt men de resultaten van opgravingen
in Noord-Afrika en Klein-Azië. Een verwijzing naar de prachtige kolossale tors van
een naakt man is hier op haar plaats. En dan ligt er een rijke voorraad antiek
goudsmeedwerk en bronzen, waarbij Grieksche of etruskische spiegels,
wapenrustingen, lampen, huishoudelijke artikelen en sculpturen vol karakter van
dieren. De menigte Tanagrabeeldjes spreekt gemakkelijk aan en in den tooi van deze
statuetten en ander aardewerk vindt men de afschaduwing van het genie der
helleensche schilders, dat voor ons verloren is gegaan. En wie, na dit alles in zich
opgenomen te hebben deze ruimten nog eens door drentelt, onthoudt er vooral uit
de tors van een ontkleede vrouw, die gisteren door Despiau gemodelleerd had kunnen
zijn, evenals een geknielde Venus zonder hoofd en armen. Merkwaardig, dat de
geschonden beelden de gave hebben, ons eer te ontroeren dan de ongerept of bijna
ongerept geblevene.
Dank zij aller inspanning hebben de Egyptische en andere oostersche oudheden
hun plaats ingenomen. De kunstvoorwerpen uit andere deelen van Azië wachten nog
de zalen, die ervoor in de maak zijn. De afdeeling van het verre oosten staat op zich
zelf. De laatste jaren hebben ons de openbaring van een nieuwe beschaving, die der
Hittieten gebracht. Zij moeten in Klein-Azië ongeveer op de plek van het huidige
Ankara gewoond hebben. De reorganisatie heeft meer eenheid in dit departement
gebracht. Het opent nog onder de colonnade tegenover de kerk van Saint Germain
l'Auxerrois en beslaat welhaast de gansche rez-de-chaussée beoosten den binnenhof.
Men zoeke er
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de geweldige Assyrische en de Sumerische beelden, de Elamitische te Suza en de
laatstelijk opgedolven Hittietsche voorwerpen. Het omspant bijkans alle naspeuringen
van de missie-Renan af tot de jongste toe. In de Assyrische zaal trekken de enorme
gevleugelde stieren de aandacht. Louis Delaporte heeft de resultaten van zijn te
Malatia gedane opgravingen ten geschenke gegeven. Het zijn sculpturen uit een
paleis, dat in de dertiende eeuw vóór onze jaartelling aan de Eufraat gestaan heeft.
Twaalf bas-reliefs en twee liggende leeuwen zijn er uitgestald evenals het meer dan
drie meter hooge standbeeld van een koning uit de negende eeuw.
Vier zalen volgen erop, waarvan de eerste de schatten uit Cyprus en Phoenicië,
de andere het door Morgan in de bouwvallen van Suza aan den dag gebrachte althans
tijdelijk omvat. De linguisten beweren, dat het volk van de Elamieten van bronzen
gelaatskleur met de Nubiërs en Ethiopiërs de laatste vertegenwoordigers waren van
een zwart ras, dat het gebied van Afrika af tot Indië toe bewoonde. Zij hebben een
massa witte vazen met zwarte teekeningen nagelaten, die als voorloopers van
negerkunst kunnen worden beschouwd. Weer een ander lokaal is in zijn geheel aan
de Karthaagsche kunst uit Spanje gewijd. Frankrijk schijnt rijker dan Spanje zelf aan
monumenten, die getuigenis afleggen van den overtocht van Hannibal en zijn
legioenen dwars door het Iberische schiereiland. Het sierlijkste stuk staat bekend als
de Dame van Elché, het oude Ibichi in Zuid-Spanje, een jonge vrouw met fijn
besneden trekken, met sieraden, zwaar als lofwerk, omhangen. Weer verder komt
men temidden van de grafteekenen van Palmyra, bas-reliefs en syrische sarkophagen,
waarvan het Louvre een overvloed bezit. Palmyra, dat men bezig is te ‘restaureeren’,
werd bewoond door een bevolking, die in het verkeer van de karavanen welvaart
vond. Deze voorspoed weerspiegelt zich in de door-en-door oostersche praal van de
kleeren der personnages op de graven, waarvan de versieringen den invloed der
laat-Romeinsche kunst hebben ondergaan. Onder de oude zaal-Barye is een gang
gegraven, waar een put gespaard bleef, welke met den muur van Philippe Auguste
moet hebben samengehangen. Drie meter tachtig dikke muren moesten worden
doorboord. De Egyptische graven worden er door in uitgeholde consoles verborgen
lampen in een passenden schijn gezet.
De grafkapel van Mastaba komt nu eerst geheel tot zijn recht. Behoedzaam heeft
men ze stuk voor stuk overgebracht en weer opgebouwd (Plaat XL). De gekleurde
bas-reliefs komen dank zij een vernuftig aangebrachte electrische verlichting prachtig
uit. De Koptische kunst beschikt over een eigen afdeeling en voorts moeten de
reusachtige figuren van Chorsabad, de verworvenheden der opgravingen van Jericho,
de keramiek van Byblos en Sidon en de beelden van Babylon genoemd worden.
Het wordt nu tijd naar de schilderijen om te zien. Dit deel van de schatten,
erfgenaam van het kabinet der koningen van Frankrijk, behoort tot de
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oudste verzamelingen van het museum en van de wereld. Het gaat terug tot de collectie
Italiaansche doeken, die Frans I te Fontainebleau had tezamengebracht. Onder
Lodewijk XIV is ze aanmerkelijk verrijkt en wel in hoofdzaak met stukken uit
Vlaanderen en de Republiek. In dien tijd werd de genegenheid voor mooie dingen
niet door nationalistische overwegingen belemmerd.
De Italiaansche meesters zijn in het Louvre bij uitstek vertegenwoordigd. De groote
galerij, die het als een majestueuze stroom doorgolft, neemt zijn oosprong bij de
Italiaansche primitieven, die in de zoo geheeten zaal van zeven meter (breedte wel
te verstaan) onderkomen hebben. Aan het andere einde, bij de primitieven uit
Vlaanderen, de Republiek en Duitschland, bevindt zich de andere bron, die van het
Noorden. In den tijd van Rubens vloeien beide stroomen dooreen, dat is het midden
van de galerij, ongeveer waar de zalen met de eerste meesters van de Fransche school
zich erin openen. Met dat al is het met deze galerij nog treurig gesteld. De credieten,
den directeur voor de vernieuwingen ter beschikking gesteld, hebben haar duister
niet verlicht. De noordzij treedt nog evenmin als vroeger uit de schaduw te voorschijn.
Maar straks nog eenige kritiek. Ze volge op een onverholen uiting van bewondering
voor het begrip en de liefderijke zorgvuldigheid, waarmee de stukken van de
Florentijnsche school uit de XIVde en XVde eeuw met verwante uitingen verhangen
en tot een rustig afgestemd geheel geschikt werden.
Tot opfrissching van het geheugen van wie er in een tijd niet was diene, dat deze
schatkamer van ouds de groote Madonna op haar troon uit de dertiende eeuw, die
aan Cimabue toegeschreven wordt, bergt evenals werken van Botticelli, Fra Angelico,
Ghirlandajo, Giotto, Lippi en den prachtigen Baldovinetti. Men vindt er de
voornaamste terug, maar voor het overige is de omgeving op een wijze rythmisch
ingedeeld, die aan het oog een overzicht vergunt en om de magistrale paneelen,
representatief voor een schilder of strooming, een keur van kleinere deed hangen,
welke elkander over en weer verklaren en tot nieuwen luister voeren. Zoo werd het
teedere fresco uit den vroegeren schemer in het portaal tegenover de Nikê hier in het
volle licht gebracht en ingeval dit te kort schiet zijn er naast en omhoog indirecte
lampen, welke het bestralen. De getrouwen van het museum weten, hoe dikwijls de
noodzaak zich voordoet. En het kunstlicht, dat voortaan in deze behoefte voorziet,
is blauwachtig, diffuus en zonder schaduw. Het fresco van Angelico, den serafijn,
is een droom van kleuren, al kan tegen het bovenlicht bedenking rijzen. Zooals in
de kloosters valt het licht er uit den hemel, maar waarom bleef die vergulde kroonlijst
behouden? De cellen in het klooster van San Marco, waaraan wat aan deze wanden
hangt doet denken, zijn daarvan toch verstoken. Tegen kalkwit zou het naar allen
schijn beter ‘gedaan’ hebben. Kalk noodigt als het ware tot het fresco uit meer dan
steen, die op
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zich zelf kleur heeft. Maar dit klinkt als vitterij in de ooren van wie zich willig
overgeeft aan de pure schoonheid van de deugden, geschenken brengende aan
Giovanna Albizzi, verloofde van Tornabuoni, of van dezen, flirtende met de vrije
kunsten. De vrije kunsten en de deugden, beide groepen bestaan uit bekorende jonge
vrouwen, van wie raad te krijgen een onverdeeld genot is. In het midden hangt de
compositie met de Maagd en de engelen van Cimabue op verguld fond tegenover
Fra Angelico's kruisiging, waarvan de vertikale richtlijnen op een nachtblauwen
achtergrond vorm aangenomen hebben.
De vergulde lijst om de stigmata van Franciscus van Giotto, die op een gulden
fond schilderde, is hiermee in strijd. Die om de kroning van de heilige Maagd met
het overheerschende lapus lazuliblauw is daarentegen gerechtvaardigd. Een
belangrijke marge verfijnt het grijs-en-blauwe landschap, waartegen graaf Sassetti
met den neus als een tomaat op zijn kleinzoon neerziet.
Jose Ortega y Gasset heeft eens met een superbe beeldspraak schilderijen eilanden
van de kunst genoemd. Met andere woorden, de lijst mag niet als ornament optreden.
Zijn functie is niet de aandacht te trekken, maar ze te verdichten en op het doek te
spannen en Léandre Vaillat gaf als bewijs van zijn stelling, dat er geen enkele
betrekking bestaat tusschen den tijd van een schilderij en dien van een kader, dat een
stuk van Renoir uitstekend in een lijst volgens den stijl van Louis XIV in verguld
hout, dat vervolgens afgekrabd is, kan worden gevat. In deze richting is in het Louvre
nog meer te doen. Te veel oververgulde kaders verbrijzelen het schilderij.
Soms hangen de ‘nummers’ vijf rijen dik. Van een rustige beschouwing is in die
omstandigheden geen sprake. De schuld ligt grootendeels bij de overheid. Het grootste
deel van de bovenste verdieping wordt door het marine-museum ingenomen. Deze
verzameling scheepsmodellen uit alle tijden is op zich zelf een nauwkeurige
bezichtiging, althans voor den vakman, waard, maar behoort niet in het Louvre.
Zoowel hiervoor als voor den alle aanmoediging verdienenden trek naar zee is het
te hopen, dat al die scheepjes, waarbij vervaarlijke, spoedig een betere behuizing
vinden. En als er dan nog een beetje geld overschiet zou dit aan een schoonmaak van
de doeken, die ze het dringendst behoeven, kunnen worden besteed. Maar hierbij
mag niet verheeld worden, dat sommige Fransche schilders en deskundigen bepaalde
werken in het Rijksmuseum al te grondig gereinigd achten.
Hiermee komen we op het domein van de museographie. De zaak is aan het alom
bekende kasteel van Versailles gemakkelijk te demonstreeren. In den tijd van Louis
Philippe is men begonnen en latere conservatoren zijn ermee doorgegaan van dit
paleis, waar Lodewijk XIV, Lodewijk XV en Lodewijk XVI woonden, een historisch
museum te maken. De wereldpolitiek heeft dit streven bevorderd door de
vredesverdragen van 1871 en 1914 in de
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spiegelzaal te laten onderteekenen. De conservatoren van het Louvre lieten zich soms
meesleepen door hun neiging invloeden, geestelijke verwantschappen en
chronologieën aan den dag te brengen door de rangschikking van de aan hun zorgen
toevertrouwde werken. Dat deze invloeden enz. op zich zelf betwistbaar zijn doet
nu niet ter zake. Zoo bestaat het gevaar, dat in bepaalde zalen het archaeologische
gezichtspunt het van het esthetische wint. Maar deze vlekjes verbleeken, als men
zich, dank zij de welwillendheid van de directie, rekenschap geeft van wat aan
technische hervormingen verder tot stand is gebracht gelijk onder de hanebalken het
ruime, lichte atelier voor het herstel en het onderhoud van de schilderijen en in een
ander een van bewegende paneelen, waartoe het Rijksmuseum het voorbeeld gaf. Ze
bergen zes tot acht honderd doeken, geklasseerd en wel, die men desgewenscht kan
onderzoeken.
Het humanisme glimlacht u toe uit de fresco's van Luini, op gelukkige wijze in
den muur gevat. Doorloopend, komt men bij elk nieuw bezoek te toeven voor
Mantegna's heiligen Sebastiaan, den rijkdom der Leonardo's, Raphael, Titiaan, te
veel om op te noemen. Velasquez ontbreekt bijna, maar Greco is opmerkelijk
vertegenwoordigd en welk een allure hebben de Goya's. Van Rembrandt telt het
Louvre meer dan twintig doeken en de ware minnaar vindt van zelf den weg naar de
kleine kabinetten met Jan van Eyck, Memling, Van der Weyden, vooral Dürer en
Holbein, den rauwen, sappigen Brouwer (den Pijprooker), de intieme Rembrandts
en de verrukkelijke Kantwerkster van Vermeer. Aan dit alles is gelukkig niet geraakt.
Voordien heeft men kennis genomen van de Fransche kunst uit de XIVde eeuw, die
op zich zelf het einde is van vele generaties fresco-schilders en verluchters en waarvan
men stalen vindt in een vitrine (groote miniaturen) en in het gedeelte van een op zijde
geschilderd altaarstuk van omstreeks 1375. In het midden van de XVde eeuw doemt
de groote figuur van Jean Fouquet op en de XVIde zet de traditie in de beeltenissen
van Clouet voort. Over de broers Lenain heeft dit maandschrift jaren geleden een
fraaie studie bevat. Zoo komt men via Champaigne tot Poussin, Claude Lorrain en
de achttiende-eeuwers, de zwierige en de ingetogene. Prud'hon leidt de romantiek
in of laat ze voorvoelen, Ingres staat er als een tweehoofdige poortwachter en dan
onthult zich die verbijsterende bloei met Delacroix en de anderen, bij wie de te vaak
vergeten Ricard, van wien representatieve stukken in de S a l l e d e s é t a t s te
vinden zijn. Wie er meer van wil zien klimme naar de bovenste verdieping, waar bij
veel ander schoons de Olympia van Manet troont met andere impressionnisten, bij
wie de veelbelovende, in 1870 gesneuvelde Bazille, en een heele reeks van den
eigenzinnigen, eenzelvigen Degas en dan een enkele van Van Gogh. Cézanne is
onvoldoende vertegenwoordigd. De pastellen van La Tour vonden een afzonderlijke
plaats en Reynolds, Romney, Raeburn en Lawrence kunnen bestudeerd worden.
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De outillage van de E c o l e d u L o u v r e is belangrijk verbeterd en boven een van
die uitgegraven zalen is een voormalige binnenplaats overdekt, waarmee een mooie,
tot nu toe gemaskeerde gevel bloot kwam en waarin het fries van den Magnesiatempel
evenals o.a. het mozaiek van Antiochië tot hun recht konden worden gebracht.
Ten slotte een enkel woord over de kunstvoorwerpen. De taak van dit departement
is geheel verschillend van die der musea van Cluny of arts décoratifs. Het wachten
is op een echt museum met de kunst uit het verre oosten. De meubelen van Boulle
verdienen de aandacht en de kroondiamanten blijven natuurlijk in trek. Van de twee
kronen is er een het model, dat voor de wijding van Napoleon I werd samengesteld,
de andere een fac-simile der kroon van Lodewijk XV met valsche steenen. In de
buurt liggen belangwekkende voorwerpen en wel de ornamenten der wijding van de
koningen, een zwaard uit de XIIde eeuw en een gouden schepter uit de veertiende.
De hergroepeering heeft in deze verzameling weinig of geen wijziging gebracht.
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Bij de Bach-herdenking
door H.F. Kernkamp
‘EEN oude pruik’ - zoo noemde Johann Christian - de jongste zoon van Johann
Sebastian Bach - zijn vader. Waarom ook niet? De jongen kon het zich veroorloven!
Hij had het immers uit materieel oogpunt het verst van de geheele familie gebracht
en reed met équipage!
En thans - nu we herdenken dat Bach tweehonderdvijftig jaar geleden geboren
werd (21 Maart 1685) - zijn er ook nu nog, die van ‘oude pruik’ durven spreken en
minachtend op Bach neerzien? Ongetwijfeld. Velen verzekeren zonder blikken of
blozen - en het is goed dat ze er maar voor uitkomen - een praeludium met fuga of
een cantate van Bach heel taai te vinden, en blij te zijn als het einde is genaderd.
Meer dan eens heb ik ook menschen, die een uitvoering van de ‘Matthäus-Passion’
hadden bijgewoond, een zucht van verlichting hooren slaken als ze huiswaarts konden
gaan, omdat het hun onmogelijk was zoo langen tijd hun aandacht te geven aan Bach's
muziek, die immers uren in beslag nam.
Denkt vooral niet, dat aldegenen die op een Palmzondag of een Goeden Vrijdag
naar de Passion gaan luisteren, dit doen om een wijding te ontvangen, zich tevens
bewust zijnde dat deze muziek is als een rots van graniet, trotseerend der eeuwen
branding.
Zelfs muzikaal-ontwikkelden laten soms een vreemd geluid hooren. Levendig
herinner ik mij, dat een ernstig en muzikaal goed-onderlegd man, wien ik had geraden
eens naar een Passion-uitvoering in Amsterdam te gaan, mij later zeide: ‘Zeker, het
was heel mooi, maar laat mij voortaan liever maar alleen thuis met mijn Bijbel. Als
ik daarin het Evangelie van Matthëus lees, krijg ik sterker indrukken, heb ik Bach's
muziek niet noodig.’ En meer dan eens hoorde ik ook zeggen: ‘Ieder jaar een
“Matthäus-Passion” te hooren, is me te machtig. Als ik eens een jaar oversla, geniet
ik een volgenden keer veel meer!’....
Toen ruim vijftig jaar geleden in ons land een Bachvereeniging werd opgericht,
waartoe het initiatief was genomen door den Rotterdamschen organist Samuel de
Lange, en waaraan door vele bekende Nederlandsche toonkunstenaars adhaesie was
betuigd, werden in verschillende plaatsen uitvoeringen gegeven om Bach's muziek
‘nader tot het volk’ te brengen. Maar het groote succes is uitgebleven; alleen de
Haarlemsche Bachvereeniging is zegevierend uit den strijd gekomen en handhaaft
zich ten huidigen dage nog met eere.
Hoe fel te keer ging Fantasio (pseudoniem van wijlen Mr. J.N. van Hall) in
‘Caecilia’ tegen de jonge Bachvereeniging, bewerende dat haar wapenspreuk zou
kunnen luiden: ‘Hors de Bach point de salut!’
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‘De geest van den ouden Bach kan in zijn oude vormen’ - zoo meende Fantasio ‘ook nog voor onze dagen uit meer dan één oogpunt belangrijk heeten. Maar er komt
een tijd, waarin de oude vorm en de nieuwe geest met elkander in botsing geraken,
waarin de nieuwe geest zich van de oude vormen ontdoet en nieuwe zoekt te scheppen.
Dan heet het: “plaats voor de jongeren, leve de levenden!” Maar och, die
eenzijdigheid! Ook onze talentrijke musici plegen er zich aan schuldig te maken.
Spreek hun van een Bach, van een Schumann, en aan hunne bewondering is geen
einde - en het autoriteitsgeloof dat zij hun leerlingen weten in te prenten, zorgt voor
de propaganda. Er wordt nagepraat, nagespeeld, nagezongen - en de rest volgt van
zelf. Maar komt ge met een frissche melodie van Gounod, met een
krachtig-dramatische bladzijde van Meyerbeer, met een geestige schets van Offenbach
- van mannen, die (ik sluit den laatste niet uit) toch ook nog wat meer beteekenen
dan de eerste de beste, zou ik denken! - och arme, met hoe medelijdende blikken
zien zij u aan! Ze hadden u altijd voor degelijk muzikaal gehouden - maar nu! Och,
wat ik u bidden mag, zet toch de vensters wat open! Laat toch binnen, van welke
zijde zij ook komen mogen, de frissche lucht en het heldere licht!’
Ik geloof graag, dat velen het met Mr. Van Hall eens zullen zijn geweest en van
meening waren dat die oude kunst met haar weelderige polyphonische vormen en
haar overdadige contrapunctiek thans geheel uit den tijd was!
Gelukkig maar, dat er heden ten dage een ernstig streven bestaat om de
belangstelling in alles wat Bach betreft, gaande te houden en dat de piëteit waarmede
zulke uitvoeringen in den regel worden verzorgd, inderdaad getuigen van de vereering,
welke men den Leipziger cantor toedraagt.
Toch wordt er nog dikwijls geklaagd dat ook de muziekwereld van onzen tijd niet
genoeg doordrongen is van de werkelijke schoonheid van Bach en dat er zelfs nu
nog velen zijn, die hem eigenlijk maar alleen voor een zeer groot contrapuntist
houden, of wel voor den allergrootsten dien we kennen. En degenen die zoo oordeelen,
zouden ons misschien willen herinneren dat er vroeger ook toonkunstenaars - en
zelfs geniale - geweest zijn, die niet anders dachten. Heeft Berlioz niet gezegd: ‘Je
prends la fuite devant ses fugues et je vous laisse avec sa Passion’? Jammer voor
Berlioz, dat Saint Saëns (in zijn ‘Portraits et Souvenirs’ over Berlioz sprekend)
verklaarde: ‘J'ai toujours présents à la mémoire son étonnement et son ravissement
à l'audition d'un choeur de Sébastien Bach que je lui faisais connaître un jour. Il n'en
revenait pas que le grand Sébastien eût écrit des choses pareilles; et il m'avoua qu'il
l'avait toujours pris pour une sorte de colossal fort-en-thème, fabricant de fugues très
savantes, mais dénué de charme et de poésie. A vrai dire, il ne le connaissait pas!’
Ik vermoed dat die laatste woorden ook wel toepasselijk zullen zijn op de
beoordeelaars, van wie de bovengenoemde klacht rept. Immers, men kan
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toch moeilijk aannemen, dat er in onzen tijd, waarin de kennis der muziek een zoo
hooge trap van ontwikkeling heeft bereikt en de uitvoering van Bach's werken op
een zooveel hooger peil staan dan vroeger, nog ernstige muziekliefhebbers zouden
zijn, die bij het aanhooren van die werken niet worden ontroerd door het schoone en
machtige in de kunst van den meester, en niet gevoelen dat zij nog iets anders is dan
een contrapuntische kunst.
Toch is het buitengewoon interessant te vernemen hoe het in het algemeen eigenlijk
gesteld was met de Bachvereering in het honderdjarig tijdvak dat op 's meesters dood
(28 Juli 1750) volgde. Met een gerust geweten kan men zeggen dat in de achttiende
eeuw Bach alleen werd gewaardeerd als organist; van den componist werd weinig
of geen notitie genomen. Grooten indruk maakte het immers toen Bach in Dresden
een overwinning behaalde op den Franschen organist Marchand! Voor zijn
landgenooten gold hij nu als de ‘vorst van alle klavier- en orgelspelers’, en toen hij
gestorven was, wijdde de organist-componist Telemann hem een afscheidswoord,
waarvan de aanhef luidde:
‘Dir hat allein dein Orgelschlagen
Das edle Vorzugswort des “Groszen” eingetragen.’

Me dunkt - tusschen de regels door leest men, dat Telemann daarmee bedoelde, dat
Bach als componist eigenlijk niet veel te beteekenen had!
Dit minachtend neerzien op Bach als componist heeft nog lang geduurd. Zelfs in
het begin der negentiende eeuw stellen enkele biografen den virtuoos boven den
componist, en als componist wordt hij dan op één lijn geplaatst met mindere goden.
Misschien - zal men zeggen - was er nog te weinig van Bach gedrukt en verbreid.
Maar in ieder geval waren de kerkcantates toch al bekend en daarin kwam de
beteekenis van Bach als componist toch wel in het zuiverste licht! Toch gelooven
we, dat in deze van grooten invloed is geweest de omstandigheid, dat Bach buiten
de Italiaansche school stond. Laat ons niet vergeten, dat men in Duitschland voor
niets anders oor had dan voor Italiaansche componisten en virtuozen, die groote en
kleine Duitsche vorsten ten koste van belangrijke geldelijke opofferingen aan hun
hoven wisten te verbinden, en dat het de Italiaansche school was, die sedert de dagen
dat Duitsche toonkunstenaars (bijv. Heinrich Schütz, in menig opzicht Bach's
voorganger) naar Italië gingen om daar te studeeren, ook heel dikwijls over het lot
der musici van beroep besliste.
Naarmate die heerschappij daalde, steeg de waardeering van den componist Bach.
Daarbij was van grooten invloed het in Duitschland langzamerhand ontwaken van
een krachtigen nationalen geest, die zich op allerlei gebied, ook op dat der muziek,
openbaarde. Door deze strooming gedragen, deden, van Engeland uit, de oratoria
van Händel hun eersten intocht in Duitschland en ook voor de verspreiding van
Bach's werken werd toen de
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bodem bereid. Dit geschiedde door zijn onmiddellijke leerlingen en hun opvolgers,
hetzij door die werken bij het onderwijs te gebruiken of, voor zoover zij daartoe
geschikt waren, in de kerken te doen uitvoeren. De meeste Bachvereerders moeten
toen evenwel, wat de toonkunstenaars betreft, meer onder de stillen in den lande zijn
voorgekomen, onder de organisten, cantoren en muziekdirecteuren in kleine plaatsen
van Thüringen en Saksen, en het gevolg daarvan was, dat de Bachbeweging zich
vooreerst in stilte en haast onmerkbaar ontwikkelde.
Eerst kort vóór den aanvang der negentiende eeuw - in 1798 - komt die beweging
meer aan het licht en breekt ze verder baan. Daartoe heeft de toen opgerichte
‘Allgemeine Musikalische Zeitung’ van Breitkopf & Härtel te Leipzig veel
bijgedragen. Zij deed alles om de uitvoering der composities van Bach te bevorderen
en noemde hem den Albrecht Dürer der muziek.
Eenige jaren later wijdt Forkel in zijn biographie - de eerste van eenige beteekenis
- er op, ‘dat Bach's werken nationaal eigendom zijn, voor welks ongeschonden behoud
gewaakt moet worden’, en aan Forkel is het hoogstwaarschijnlijk ook te danken, dat
er plannen werden beraamd voor een volledige uitgave van Bach's werken.
Gedeeltelijk geschiedde dit ook. En ware dit van één uitgeversfirma uitgegaan,
wellicht zou toen reeds gedaan zijn, wat eerst vijftig jaar later de ‘Bachgesellschaft’
heeft ondernomen. Maar ongelukkigerwijze begonnen ongeveer tegelijkertijd drie
firma's elk voor zich een Bachuitgave voor te bereiden, en door de concurrentie, die
nu ontstond, is toen van een volledige uitgave van Bach's toonscheppingen niets
terecht gekomen. Wat natuurlijk heel jammer is. Want zeker zou dan menig
handschrift gered zijn, dat vijftig jaar later als verloren moest worden beschouwd,
en ongetwijfeld had één uitgeversfirma, of een vereeniging, onder veel gunstiger
omstandigheden kunnen werken. Nu werd alles door elkander en tegelijk met werken
van andere componisten uitgegeven, en van eenig systeem was daarbij geen sprake.
Waren de enkele werken van Bach, die tijdens zijn leven in druk verschenen,
hoofdzakelijk instrumentaal-composities, in het begin der negentiende eeuw werden
voornamelijk klavier- en orgelstukken uitgegeven. In 1803 verschenen echter bij
Breitkopf & Härtel enkele Motetten en in 1805 een Mis; bij Simrock in 1811 een
Magnificat. De publicatie van vocaalwerken wordt dan weer eenigen tijd stopgezet,
doch begint in 1818 weer op te leven, als twee uitgevers mededeelen van plan te zijn
de H-Moll-Messe in druk te doen verschijnen.
Had de eerste groote Bachbeweging haar hoogtepunt bereikt - ook het einde was
tegelijkertijd gekomen. De nationale geest scheen hier verflauwd te zijn, evenals die
van het Duitsche volk in het algemeen.
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Toch had die beweging goede vruchten afgeworpen, want in het buitenland viel
weldra bijzondere belangstelling voor Bach waar te nemen.
En toen Felix Mendelssohn-Bartholdy zijn grootsche daad verrichtte en op 11
Maart 1829 te Berlijn de ‘Matthäus-Passion’ ten gehoore bracht, werd deze uitvoering
beschouwd als de dageraad van een nieuw tijdperk in de toonkunst.
In den eigenlijken zin des woords is Bach nooit populair geweest - en hij zal het bij
de groote massa niet worden ook. Er zijn er tegenwoordig die spreken van Bach's
toenemende populariteit - maar ik geloof er niets van. Wat men ook moge beweren,
iets van den geest waartegen ruim vijftig jaar geleden de beste Nederlandsche musici
in verzet kwamen, waart nog steeds rond, en dat er nog lang niet genoeg liefde en
waardeering voor Bach's kunst bestaat, vindt ongetwijfeld haar oorzaak hierin, dat
de vormen die Bach aan zijn muzikale inspiratie geeft, het begrijpen en genieten van
zijn kunst dikwijls moeilijk maken. Daarom is het zoozeer te betreuren, dat er hier
te lande zoo weinig wordt gedaan om de schoonheid van Bach's muziek aan alle
muziekvrienden van goeden wille te openbaren. Noch de Nederlandsche
Bachvereeniging - die haar vleugelen niet wijd genoeg uit slaat of kan uitslaan - noch
de niet van breed inzicht getuigende Bach-herdenking welke in ons land plaats heeft,
zullen in staat zijn in dit opzicht veel te bereiken. Wil men werkelijk den menschen
leeren, dat in de muziek van Bach de menschheidsziel zingt, zuiver en klaar als een
tintelende sterrennacht, dan moet men die muziek brengen niet in de concertzalen,
maar in de kerken waar te vinden zijn degenen, die troost en steun zoeken. Daarmee
had men reeds moeten beginnen onmiddellijk na de oorlogsjaren, toen Bach's muziek
in haar mannelijke kracht, in haar geloofsvertrouwen en in haar diepe religieusheid
de harten geopend vond. En dan nog - wat heeft men aan Passion-uitvoeringen en
concerten die alleen bestemd zijn voor de beter-gesitueerden, heusch niet altijd de
meest ontvankelijken voor wat goed is en schoon?
Het lijkt mij een plicht van onze ernstige kunstenaars om te pogen Bach, wiens
werken zijn grootheid verkondigen en wiens scheppingen nog even levend zijn
gebleven als in de tijden van hun ontstaan, tot a l l e n te brengen.
Zeer juist heeft Prof. Karl Hasse ter gelegenheid van het Bachfeest te Ulm gezegd:
‘Weder um stilistische noch um historische Fragen kennen oder lösen zu lernen, soll
man heute ein Bachkonzert veranstalten oder ein Bachfest feieren.’ Bachconcerten
en Bachfeesten moeten ons - naar ik meen - bovenal overtuigen, dat Bach's werken
datgene uitspreken, wat wij allen gevoelen en wat in onze beste oogenblikken naar
het licht dringt.
In Bach zijn eeuwen vertegenwoordigd. En zijn kunst is daarom van zulk een
buitengewoon groote beteekenis, omdat alle vroegere muziek in haar
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zijn toppunt bereikt en tevens de op haar volgende muzikale ontwikkeling zoodanig
onder haar invloed staat, dat die ook thans nog niet voorbij is. Bach is zoowel
erfgenaam als voorvader.
Bach's muziek is altijd dezelfde en nooit dezelfde. Zij is in haar bewogenheid
onbewogen en in haar hevigheid verkondigt zij Gods grootheid.
De kerk was voor Bach het huis van God, vertegenwoordigde voor hem de liefde
voor zijn God, in zijn kerk vond hij de innerlijke kracht welke zijn genie tot scheppen
noodig had. ‘Niet ik’ - zei hij, wijzend naar den hemel - ‘maar Hij.... daarboven!’
Met een koraal is Bach begonnen, met een koraal is Bach geëindigd.
Op zijn sterfbed schreef hij nog: ‘Vor deinen Thron tret'ich hiermit.’....
Voor den troon van God, wien zijn kunst gewijd was en dien hij met zijn hart
diende, legt hij zijn zwerversstaf neer.
In het eeuwige huis gaat hij ter ruste....
Freu' dich sehr, o meine Seele
Und vergisz all Not und Qual,
Weil dich nun Christus, dein Herre,
Ruft aus diesem Jammertal.
Seine Freud' und Herrlichkeit
Sollst du sehn in Ewigkeit,
Mit den Engeln jubilieren,
In Ewigkeit triumphieren!
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In memoriam Aart van der Leeuw
door Johan de Molenaar
Eenzelvig zat hij, diep gebogen
over de troost van oude boeken.
Visioenen rezen voor zijn oogen
uit schemerige kamerhoeken.
Zijn doofheid maakte heel de wereld
zoo stil, en zijn gedachten wijs.
Dan zong hij, zuiver als een merel,
de vreugd van 't aardsche paradijs.
Hij waakte als een plichtsgetrouwe
schildwacht op een vergeten post
en zag het eerste hemelblauwen....
- Toen heeft de Dood hem afgelost.
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De vader
door Herman Salomonson
I
DE schoonvader van May had bij de bruiloft ontbroken. Dat is niet zulk een ongewoon
ding, nu de menschen om een kleinigheid scheiden gaan. Bovendien had ze hem
nooit van haar leven gezien, want sinds jaren woonde hij ergens in Zuid-Frankrijk.
- Mijn vader, had Dolf gezegd, krijg je later nog wel te zien, ergens op reis. Alsof
een vader nu eenmaal behoorde tot die onbelangrijke bijzaken die altijd te
gelegenertijd nog wel eens geproduceerd kunnen worden, al ware het slechts om het
overzicht van de nieuwe familie te completeeren.
Trouwens, in het huis van haar aanstaande schoonmoeder had ze weinig of nooit
over dezen afwezigen functionaris hooren spreken. Ze wist dat haar schoonouders
gescheiden waren, kort na hun terugkeer in Holland, en dat sindsdien de vader van
Dolf ook voor hemzelf een soort legendarische figuur geworden was.
Dolf had nooit onvriendelijk over zijn vader gesproken: integendeel, uit alles wat
hij zeide was merkbaar dat er nog iets over was van een soort kinderlijke vereering,
van een bewondering die in hoofdzaak gewekt scheen en levendig gehouden door
verbazend prachtige geschenken en in het algemeen door een capaciteit om als door
tooverslag de stoutste droomen te verwezenlijken.
Ter gelegenheid van Dolf's huwelijk had hij een cassette met tafelzilver geschonken
die niet anders begeleid was geweest dan door een uitheemsch uitziend visitekaartje
en die, prijkend in het midden van de geschenkentafel, kreten van bewondering had
opgewekt bij de bezoeksters ter receptie.
Maar bovendien had de geheimzinnige en aantrekkelijke afwezige de bruid een
juweel gezonden van fabelachtige schoonheid, een halssieraad bestaande uit een
enorme brilliant omzet door smaragden.
En op het begeleidend visitekaartje had alleen gestaan: ‘Hommage’, een woord
dat haar aanstonds een sensatie gegeven had van romantische ridderlijkheid.
Haar schoonmoeder had dat visitekaartje weggelegd en iets gemompeld van
belachelijke aanstellerij.
En May had plotseling in zichzelf een stem hooren zeggen: ‘Ze is jaloersch’ ....
om zich echter onmiddellijk voor die invallende gedachte te schamen.
Ook het juweel had de aandacht der bezoekers getroffen en - May wist het zeker
- de aanwezigheid van dit sensationeel geschenk op de tafel had een groot deel
bedorven van het genoegen dat haar schoonmoeder aan dezen dag had.
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Maar er was in de wirwar van pretjes en opwinding in die dagen nauwelijks
gelegenheid geweest om verder over die dingen na te denken.
Er was trouwens niets meer van den afwezigen schoonvader vernomen en bij het
bruidsdéjeuner was zelfs geen telegram van hem voorgelezen.
Het denkbeeld dat ze nu, behalve een echtgenoot en een schoonmoeder, ook een
werkelijken schoonvader bezat, keerde pas tot haar terug toen ze, drie dagen op de
huwelijksreis zijnde, te Parijs in den trein stapten met bestemming Aix les Bains.
- Het zou me niets verwonderen, zeide Dolf opeens, wanneer we hem daar tegen
het lijf liepen. Het is er nu vol seizoen en jarenlang heeft hij de gewoonte gehad daar
in die weken te zitten. Hij ontmoet er geloof ik allerlei vrienden en kennissen.
Aanstonds was May's belangstelling weer gaande. Het was een vermakelijk denkbeeld
dat Dolf een vader bezat die rondreisde en in badplaatsen vaste ontmoetingen had
met internationale kennissen, terwijl hij zich tegenover zijn familie beperkte tot
hoffelijkheidsbetuigingen.
Op deze reis praatten May en Dolf ook voor het eerst eens langer en ernstiger over
den vader.
Dolf had slechts vage herinneringen aan hem: flarden van beelden die hem als
jongen hadden getroffen: vader ergens in Indië op een hoog Australisch paard, vader
wiens kort bezoek als een schitterende flits voorbijtrok, met een spoor achter zich
van prachtige geschenken.... het laatst drie jaar geleden, toen hij pas was afgestudeerd
en ze samen gedineerd hadden, op een club in Brussel.
Dat avontuur was altijd in Dolfs herinnering gebleven als een vreeselijke
mislukking. Hij had er zich, hij wist niet waarom, geweldig op verheugd, hij had er
iets belangrijks van verwacht, een uitspraak met dien geheimzinnigen man, die altijd
schimmig op den achtergrond gestaan had wanneer hij naar de vroeg-oude trekken
van zijn moeder keek.
Maar er was niets buitengewoons geschied. De man tegenover hem, die zijn vader
was, had verbijsterend oppervlakkig gepraat, en zelfs was hij onder het diner nog
opgestaan om een kennis te begroeten. Bij het dessert had hij zich geëxcuseerd en
Dolf een cheque in de hand gestopt waarvan het bedrag hem, toen hij het later zag,
had doen duizelen.
En wat hem in hoofdzaak was bijgebleven was zijn vaders onderzoekende, licht
misprijzende blik, toen hij hem gevraagd had wat hij nu wel dacht te worden....
advocaat of in den handel....?
Zijn vader had die beide beroepen genoemd alsof hij daarmee verachtelijke
bezigheden bedoelde die echter geheel in de lijn lagen van Dolf met zijn
nieuw-verworven titel.
En toen hij eens zijn moeder over die ervaring gesproken had, zeide ze alleen
maar, zoo'n beetje vaag, dat zijn vader veel te rijk was en eigenlijk nooit goed geleerd
had wat hard werken was.
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Tenslotte herinnerde Dolf zich nog zoo goed dat de alles-overheerschende indruk
dien hij van zijn vader gekregen had, ook toen nog was: bewondering, matelooze
bewondering voor diens hooge, slanke gestalte, voor zijn manier van praten, voor
de wijze waarop hij zich kleedde en gedroeg.
Hij had zichzelf klein gevoeld en onaanzienlijk tegenover dezen man van de wereld,
en de gedachte was over hem gekomen dat het ondenkbaar ja zelfs zot zou zijn dezen
man te zien bewegen in het kleine huis dat hij met zijn moeder bewoonde.
Dolf kon zich zijn vader niet anders voorstellen dan in een groot hotel, in een
casino of een club, met een gansche stapel elegante handbagage naast zich op een
spoorwegstation, of op een golfterrein of op een zonnig terras ergens aan een blauwe
zee.
Hij sprak dit nu tegenover May allemaal uit, en terwijl hij vertelde werd het hem
eigenlijk voor het eerst van zijn leven volkomen duidelijk hoe dicht hij bij zijn moeder
stond: naar gestalte, klein en wat schuw, naar levensbeschouwing, conventioneel en
zonder moed of oorspronkelijkheid.
- Het is maar een heel gewoon en stil leventje, dat we samen hebben gehad, voegde
hij er peinzend aan toe.
Maar toen May lachte en, zijn arm grijpend, zeide dat hij een lieve jongen was,
kwam een plotseling gevoel van angst in hem opzetten.
Hij keek haar van terzijde aan, zooals ze daar zat, bekoorlijk in haar elegante
reiscostuum, zoo bekoorlijk jong en mooi, en voor het eerst kwam de vraag in hem
op hoe zijn vader May zou vinden, en hoe zij hem.
En de lichte bezorgdheid die bij die vraag in hem opkwam was onmiddellijk
verbonden aan het antwoord dat hij er dadelijk op wist: aardig.... alleraardigst en
alleramusantst.
Zoowel zij den vader als de vader haar.
En bij die zekerheid alleen reeds voelde Dolf zich buitengesloten en een beetje
verongelijkt.
Want hij wist het: hij kende het van zijn moeder, en hoewel het nooit tusschen hen
uitgesproken was, wist hij dat het bij haar zoo was: dat ze ondanks alles wat er
voorgevallen mocht zijn, dien door de wereld zwervenden gewezen echtgenoot,
bewonderde, met een soort machtelooze bewondering, en om niet anders dan dat hij
mooi was en wereldsch en elegant.
Tegenover Dolf had zij altijd zoo zware en nadrukkelijke accenten gelegd op de
dingen van waarde in hun beider leven: de ernst, de eenvoud en de waarachtigheid,
dat hij instinctief begrepen had dat dit voortdurend betoogen een contra-gewicht
moest vormen tegen iets anders, dat hem in haar oogen bedreigde en dat hem van
haar af zou trekken: de vader, de wufte wereld.
Allengs echter en toen hij bleek zich naar haar beeld, meer dan naar dat van den
vader te ontwikkelen, was die levendighouding van het eenvoudsprincipe tusschen
moeder en zoon wederzijdsch geworden. Hij was geen
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brilliant student geweest en hij had genoegen gevonden en volle bevrediging in het
leven dat ze hem te bieden had. Het gevaar was geweken, de aantrekkingskracht van
den vader bleek geen vat op Dolf te hebben, hij was voor haar....
Totdat hij zich plotseling verloofd had.
En juist die verloving had de vrees in een gansch anderen vorm in haar doen
herleven.
May was een in weelde opgevoed meisje. Dolf had haar mateloos bewonderd,
eerst op een schuwen afstand en toen, in een voor hem vreemd élan van moed,
plotseling van nabij.
Tweemaal hadden ze elkander bij de wintersport ontmoet en de tweede maal waren
ze verloofd teruggekeerd.
Het besef dat hij genade had gevonden in de oogen van dit mooie, verwende en
door iedereen op de handen gedragen meisje, had zelfs een soort ommekeer in Dolf
teweeggebracht die zijn moeder voelde als een verwijdering. Ze had daarvan niets
laten blijken en tenslotte had het geluk van Dolf en dat van May, dat volkomen
ongekunsteld was en daardoor voor Dolfs moeder zelfs streelend, - zulk een allerliefst
meisje, en haar Dolf de uitverkorene! - haar gansch ingenomen.
- Ik ben reusachtig nieuwsgierig naar dien vader van jou.... lachte May.
- Jjaa,.... zeide Dolf alleen maar, en terwijl hij uit het coupé-venster naar buiten
staarde, voelde hij zich opeens - hij wist zelf niet goed waarom - zoo onhandig, zoo
onaanzienlijk en zoo onbelangrijk.... Met dat bijgevoel van rare vrees.... óók ten
opzichte van May....

II
Dolf had verklaard dat hij minstens drie dagen in Aix les Bains wilde blijven alvorens
hij een ernstige poging zou doen tot opsporing van zijn vader. En May, hoewel
brandende van nieuwsgierigheid, had zich daarbij neergelegd. Dit weerhield haar
echter niet van het spelen van wat ze noemde: Het vaderspel, of fixeerbeeld....
‘Zoek den vader....’ zeide ze telkens in een lachbui, en ieder oogenblik laakte ze
een kreet en riep uit dat ze nu toch stellig wist hem ontdekt te hebben.
Dan eens was het een elegante grijze heer, staande achter een overdadig gekleede
vrouw aan de baccarat-tafel, dan weer een eenzame en interessant uitziende man die
aan een tafeltje naast hen zat te soupeeren.
Des morgens, voor het café waar de menschen zich plachten te verzamelen voor
de ochtenddrank, meende ze hem telkens te zien aankomen en elk oogenblik bezorgde
ze Dolf een schrik door uit te roepen of te fluisteren dat hij
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het bepaald moest zijn, die daar uit een rijtuig stapte of die haar al eenige minuten
gefixeerd had.
- Ik geloof, zeide ze na eenige dagen, dat je heelemaal geen vader hebt, en ze legde
in die woorden een accent van zoo werkelijke teleurstelling dat hij in de opmerking
een soort ernstig verwijt hoorde.
Dienzelfden dag verzocht hij den portier om de lijst der badgasten. May trok hem
die uit de vingers en waarlijk, ze slaakte een kreet van opwinding: de naam van Dolfs
vader kwam voor onder de cosmopolitisch-aristocratische opsomming die het
Splendide-Hotel fier publiceerde.
Daar was aanstonds, en ook dit voelde Dolf plotseling als een soort schrik in hem
opkomen, de tegenstelling tusschen het eenvoudig hotel dat zij bewoonden - een
soort pension dat met een schamel gastenlijstje onderaan de parade der groote hotels
in het courantje figureerde - en de triomfantelijke aankondiging van het hotel van
Dolfs vader.
Meteen was May naar de telefoon gesneld en Dolf volgde met een gevoel van
beklemming de aanwijzingen die ze den portier gaf.
Het was hem een opluchting toen de portier na informatie bij zijn collega verklaarde
dat mijnheer was uitgegaan en vroeg welke boodschap hij moest geven.
- Zeg maar, zeide May dadelijk, dat Monsieur is opgebeld door zijn schoondochter
en zeg dat wij in dit hotel logeeren.
De boodschap werd deugdelijk doorgegeven, en Dolf zeide alleen maar:
- Gunst, wat heb je gedaan....
- Maar Dolf, riep ze met eerlijke verbazing.... wat is dat nou.... het is toch alleen
maar natuurlijk en gewoon.... je eigen vader....
Hij haalde de schouders op.
- Voor jou, zeide hij gemelijk, is het een relletje en anders niet....
Dienzelfden middag kwam prompt het antwoord in de vorm van een groote boeket
en een briefje waarin mijnheer Baetz zijn schoondochter en zoon in een paar woorden
welkom heette en hen te lunchen vroeg voor den volgenden dag.
- Hoe impulsief, zeide May.... voor de lunch.... morgen.... Hij heeft een vol etmaal
met afspraken die hij niet kan afzeggen.... O.... Dolf je hebt een pracht van een
vader....
- Het is je eigen schuld, bromde hij.... Hij is er misschien heelemaal niet op
gesteld....
En terwijl hij dit zeide voelde hij dat hij May trachtte te betrekken in de
gedachtengang die zijn moeder en hem, in de vreemde bewondering ondanks
misprijzen, ten opzichte van dien man gevangen had gehouden.
Maar aanstonds leerde hem haar triomfantelijk lachje dat ze zich geen bewondering
liet suggereeren en dat ze zeker was van de overwinning.
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- Wacht maar eens, zeide ze, we peperen hem dat in.... Denk eens aan.... zoo-maar
besteld te worden.
En dadelijk snelde ze naar de schrijfzaal en zette, met haar groote kordate krulletters
op een bladzijde dat de heer en mevrouw Baetz, hoewel zeer gevoelig voor de
vriendelijke uitnoodiging, daarvan geen gebruik konden maken wegens eerdere
afspraken....
- Alsjeblieft, zeide ze, in de derde persoon....
En toen hij bezwaar maakte, zag hij voor het eerst een gevaarlijk licht van woede
in haar oogen:
....Hij mag jou en je moeder dan jarenlang du haut de sa grandeur behandeld
hebben, mij zal hij dat niet leveren....
- May, riep hij verschrikt uit.
Maar ze stampvoette van drift en toonde hem opeens een geheel nieuwe zijde van
haar karakter, eene van een eergevoel dat hem tegelijk bevreemdend en aantrekkelijk
was, een zoo nieuw geluid dat het hem benauwde en boeide tegelijk.
Ze gaf orders tot het verzenden van het briefje en trok hem toen in een rustigen
hoek van de hall.
- Vanmiddag, zeide ze, wordt zijn kaartje afgegeven.... kom, we gaan uit, naar dat
genoeglijke Italiaansche restaurant aan het meer.
Er was een beslistheid in May's optreden waaraan Dolf zich, tot zijn eigen
verbazing, met genoegen overgaf.
Twee, driemaal trachtte hij het gesprek weer op den vader te brengen, maar telkens
ging ze over andere dingen praten, zoo dat hij tenslotte het gevoel kreeg dat ze hem
verloste uit een soort benauwende conceptie van jaren en jaren, en waarbij zijn moeder
opeens vreemd buitengesloten was.
***
De zon spiegelde over het Lac de Bourget en over de steenen balustrade waarnaast
ze zaten te eten hingen de groene takken diep op het water af. Verweg was een lichte
snarenmuziek.
Een wonderlijke gewaarwording kwam over Dolf.
Dit was eigenlijk het eerste rustige moment van hun huwelijksreis, en het eerste
oogenblik waarop hij in May, tegenover hem, zijn vrouw zag en niet meer het meisje
dat hem, eerst min of meer tot zijn verbazing, was gevolgd voor het geheele leven.
Hij voelde zich innig gelukkig en, terwijl hij met haar sprak, ontdekte hij telkens
weer die energieke trek, dat hooghartige en zelfbewuste dat hem daareven verbaasd
had, toen ze haar briefje schreef en verzond.
Toen kraakte een auto op het voorpleintje en hij zag den gérant naar den ingang
snellen om gasten te verwelkomen.
Als eerste in het gezelschap dat den tuin inkwam herkende hij zijn vader.
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Nog voor hij het uitgesproken had, hief May die met den rug naar de poort zat, de
hand halverwege op.
- Stil, zeide ze.... doe niets.... sta niet op....
En wat nu gebeurde vervulde Dolf met verbazing en een soort wonderlijke vreugde.
May keek voor zich, in haar bord, terwijl hij moeite deed zijn naderenden vader
niet aan te staren.
Mijnheer Baetz, in zijn elegantste zomerpak, liep naast een jonge vrouw en achter
hen volgden twee oudere heeren.
May hoorde hun stemmen en schreden achter zich, en zij die al die dagen in de
grootste opwinding verkeerd had over deze mogelijke ontmoeting, veinsde nu de
meest volslagen onverschilligheid.
Kortweg en nauwelijks haar lippen bewegend, fluisterde ze Dolf eenige instructies
toe:
- Blijven zitten.... als hij vlak naast je is en je herkent, dan knik je vriendelijk.
Niets doen als hij niets doet.... begrepen....?
- Ja-zeker, zeide Dolf en hij wist dat zijn oogen schuw af en aan dwaalden tusschen
zijn vrouw en zijn vader....
Nu was mijnheer Baetz op vier schreden afstand. Hij scheen in conversatie verdiept
te zijn.... maar daar trof Dolf zijns vaders volle, herkennende blik. ....Deze ging hem
door merg en been en, May's laatste bijna sissende waarschuwing ten spijt, was hij
opgestaan en den ander tegemoet getreden.
- Vader, zeide hij, met een beetje trillende stem, als gebiologeerd door de
legendarische figuur uit een gansche jeugd.
De ander was blijven staan, glimlachte en strekte de hand uit.
Maar voor Dolf die greep waarde zijn blik naar May, en wat hij nu zag was van
een zoo grootsche mimiek dat hij als aan den grond genageld stond.
Ze had het hoofd half terzijde gewend naar hun groepje en was blijven zitten. Eerst
was haar gelaatsuitdrukking koel, en alsof ze door de stoornis slechts half bekoord
was, toen, terwijl Dolf nog eens herhaalde.... ‘mijn vader’, kwam na een uitdrukking
van niet begrijpen, plots een verrast doch verre van uitbundig lachje om haar lippen,
en toen spraken die langzaam en met een zweem van ironie....
....Aah.... de zwerver.... dat is dus de vader....
Dolf voelde dat hij bloedrood werd, maar aanstonds toonde hem de reactie bij zijn
vader dat May het spel in handen had.
Mijnheer Baetz deed twee stappen voorwaarts, alsof hij volstrekt niet verwachtte
dat zijn schoondochter op zou staan, en toen verrees May, langzaam, tergend langzaam
en zeide uiterst vriendelijk doch volkomen vormelijk:
....Ik moet u nog bedanken voor uw mooie cadeau.... en, o ja.... uw bloemen....
Dat was heel vriendelijk van u....
Ze had het spel in handen.... Dolf die er beduusd bij stond voelde een
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golf van fierheid in zich opkomen en driest hoorde hij zich zeggen dat het werkelijk
jammer was dat ze morgen niet van zijn invitatie gebruik konden maken.
Mijnheer Baetz, nog altijd met de oogen op zijn schoondochter gericht, haastte
zich, als in een formule, dit te herhalen.
En aanstonds stelde hij, met een blik op zijn gezelschap voor, dat ze allen tezamen
zouden lunchen.
Maar terwijl de voorstelling geschiedde en hij zich al voorbereidde tot een
tezamenvloeiing van deze lunchpartijen, zeide May dat ze al bijna klaar waren, doch
dat het aardig zou zijn indien men na afloop samen de koffie dronk. Ze wees daarbij
zoo bekoorlijk op hun half voleindigde lunch dat mijnheer Baetz niet langer aandrong
doch verklaarde dat het hem een groot genoegen zou zijn en dat hij blij was nu reeds
met zijn schoondochter kennis gemaakt te hebben....
....Nu reeds,.... herhaalde May,.... en het gesprek eindigde in een vroolijken lach
van beide kanten, waarin Dolf haastig deelnam, terwijl hij nog juist de dame in het
gezelschap van zijn vader hoorde verzekeren dat die jonge vrouw allercharmantst
was.
- Ziezoo, zeide May eerst, toen ze weer tegenover elkander zaten....
En daarmee gaf ze te kennen dat ze voldaan was over de demarcatie der
verhoudingen.
- Hoe vindt je hem?.... vroeg Dolf verrukt.
En haar koele blik viel als een douche op zijn enthousiasme.
- Heel aardig, zeide ze alleen maar... verder kan ik het niet beoordeelen.
Toen nam ze een asperge en Dolf voelde dat het heldenbeeld van zijn voetstuk
was geslagen.
Het was hem alsof May gezegd had, dat het volstrekt niet zeker was dat Dolfs
vader in eenigerlei opzicht meer was dan een man die zijn vrouw en zoon in den
steek had gelaten voor een zwervend, zoogenaamd mondain leven.
En het kwam hem voor dat zijn moeder hem doordrongen had van een overdreven
voorzorg om niet onder de bekoring van dien man en diens levensbeschouwing te
geraken.
- Je moeder, zeide May opeens, heb ik altijd gezien als een verlaten vrouw, die
nooit heeft opgehouden van dien man te houden, die niet heeft kunnen leven zonder
hem te bewonderen.... en.... het is niet anders geweest dan een illusie. Wat je moeder
op jou heeft overgedragen is een verteekende voorstelling. Wat jij in dien man ziet
- o, ik zag wel dat je gewoonweg popelde om hem tegemoet te hollen, was niet anders
dan wat je moeder in hem is blijven zien.... je moeder die dien man nog tegemoet
zou hollen als hij een pink naar haar uitstak....
Het werd, een half uur later, een wonderlijk kopje koffie.... Er kwamen
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likeuren aan te pas en men zat tot half vier bij elkander. De andere gasten waren uit
een soort discretie heengegaan en Dolf was met May en zijn vader achtergebleven.
May praatte ernstig en volkomen zeker met mijnheer Baetz. Er was, tot Dolfs
voortdurende verwondering, niets in haar van het speelsche en behaagzieke dat hij
haar zoo dikwijls tegenover anderen aan den dag had zien leggen.
En allerlei kleine bijzonderheden van die uren bleven in Dolf bewaard.
Hoe hij zijn vader bewonderde toen die, tusschen het spreken door, tijd vond tot
een blijkbaar uiterst deskundige discussie over de soort te drinken cognac, welke
tenslotte in een vaatje werd aangedragen en ter plaatse getapt, hoe zijn vader pas uit
een défilé van eindelooze series sigarenkisten zijn keus wist te doen, hoe hij zijns
vaders elegante kleeding en manieren bewonderde... en vooral hoe weinig May van
dat alles onder den indruk geraakte.
Het was hem, en dat was de wonderlijke sensatie van deze uren, alsof hij allengs
zijn vader begon te zien door de koele oogen van May: een ietwat verloopen man,
een snob die allerlei uiterlijke fraaiigheden verkozen had boven het gezinsleven met
een trouwe vrouw, boven de plicht en de vreugde van de opvoeding van hun
gezamenlijk kind, die hij nu opeens laf verwaarloosd voelde.
Dolf rookte ook een sigaar en dronk van de cognac die zijn vader hem aanbood,
en toen deze hem weer vroeg hoe zijn werkkring hem beviel en of hij toekomst had
op zijn advocatenkantoor, zag hij geen misprijzen meer in diens oogen zooals toen
te Brussel, na zijn examen, maar eerder het volkomen vervreemde van dezen oud
wordenden man jegens een normale wereld, waarin de plichten bestaan naast de
gematigde genoegens en waar de vreugde van het werken niet verstrooid ligt tusschen
het haastig najagen van pretjes en vooze genietingen.
Het was, naarmate May met mijnheer Baetz sprak, alsof in Dolf een geretoucheerd
en geflatteerd beeld allengs van retouche ontdaan werd; het was een mengeling van
medelijden en afkeer dat zich van hem meester maakte.
Maar boven dat alles uit steeg May, zijn May die hem dat alles openbaarde. Zijn
vader nam haar au sérieux en het scheen haar geenszins te verbazen dat hij haar
hoffelijkheid en eer bewees.
Ze brachten hem in hun taxi naar zijn hotel, en toen ze terugreden was May
zwijgzaam.
De vraag naar haar oordeel kwam hem niet over de lippen.
Meer opeens zei hij:
- ....Arme kerel eigenlijk....
May antwoordde eerst niet....
- Och, zeide ze toen.... waarom eigenlijk....? Ik vind hem wel amusant.... stellig
de moeite waard....
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Dolf wist niet waarom hij zich door haar antwoord teleurgesteld en een beetje gegriefd
gevoelde.... Misschien omdat ze hem niet toestond in haar houding van superioriteit
te deelen....?

III
Van dien dag af waren ze dikwijls samen: mijnheer Baetz, Dolf en May. Ze
ontmoetten elkander in het ochtendcafé en lunchten samen. Ze dineerden nu ook
eenmaal in zijn hotel, en maakten kennis met zijn vrienden. En nu was het wonderlijke
dat de natuurlijkheid waarmede May haar plaats innam in dit gezelschap allengs Dolf
begon te benauwen.
Deels was het omdat hij zich, temidden van deze wereldsche menschen wat links
bleef gevoelen, anderzijds wellicht ook omdat hij zijn moeder instinctief door dezen
omgang verraden vond.
Het gezelschap scheen May niet buitengewoon te boeien, maar de hulde die haar
als jongste vrouw bewezen werd scheen haar aangenaam te zijn.
Mijnheer Baetz, die in deze huldiging voorging, bleef Dolf, naar het dezen
voorkwam, met iets van de vroegere nonchalance behandelen.
En zoo er al een toon van grootere waardeering in de vaderlijke woorden doorklonk,
dan toch gaf dat Dolf het gevoel dat hem dit overkwam dank zij May en uitsluitend
door het feit dat het bezit van een zoo elegante en mooie vrouw hem in de oogen van
zijn vader genadiglijk verheven had uit den staat van onaanzienlijkheid van vroeger.
En dit nu, vergaf hij May eigenlijk in zijn hart weer niet.
De gedachte dat zij, en zij alleen voor hem eigenlijk het toegangsbiljet tot de
intimiteit met den vader geworden was, werd hem allengs in die weken ondragelijk.
En daar hij dit haar allerminst verwijten kon, richtte zijn wrok zich tegen mijnheer
Baetz, die voortging met attenties en uitnoodigingen en die er een zichtbaar behagen
in schepte zijn schoondochter en zoon in het mondaine leven van de badplaats in te
leiden.
De mannen in dien kring bejegenden Dolf als hun gelijke, hoezeer ze in leeftijd
met hem verschilden, en de vele ijdelen en leegloopers onder hen droegen hem zelfs
al jong en naar zijns vaders zeggen veelbelovend jurist een bepaalden eerbied toe.
De vrouwen, aldus kwam het Dolf voor, lieten hem een beetje voelen dat hij
tekortschoot in de wufte vormen van deze kringen, en wel door de wijze waarop ze
May tegenover hem ophemelden, alsof het daaraan toe te schrijven was en uit dien
hoofde te verontschuldigen dat hij geen oog had voor de charmes van welke andere
vrouw ook.
- Het begint me hier te vervelen, zeide Dolf op een avond... May, laten we weggaan.
En toen ze daarop niet enthousiast inging en geenszins dat
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zeide wat hij hoopte, namelijk dat ze nu toch werkelijk terugverlangde naar hun
intimiteit van tweeën, toen was het ook weer de vader tegen wien zich een gevoel
van wrok en teleurstelling uitte.
Nog dienzelfden avond toen ze met hun drieën soupeerden in het Casino des Fleurs.
- Dolf, zeide zijn vader bij het dessert, je bent een gelukkige kerel....
En tegelijk streelde mijnheer Baetz de hand van zijn schoondochter.
- Zoo,.... zeide Dolf bits,.... dat had u ook kunnen zijn....
- Hoe meen je?.... vroeg zijn vader aanstonds scherp.
Dolf voelde dat hij nu niet meer terugkon. Een vlaag, half van angst half van wrok
sloeg in hem op, toen hij zeide:
- ....Nu, met moeder bijvoorbeeld....
Het gezicht van mijnheer Baetz trok tot een masker toen hij rustig antwoordde:
- Ik geloof dat jij dat niet kunt beoordeelen....
En aanstonds begon hij tot May over andere dingen te praten.
Dolf voelde dit als een afstraffing.
Dit was alsof hij behandeld werd als een onbehoorlijke jongen die in zijn
onbehouwenheid een geldende wet geschonden heeft, en daarvoor niet eens ter
verantwoording geroepen wordt.
- Ik had het u al lang eens willen zeggen.... begon Dolf, nu sidderend van opwinding
weer.
En toen was het May.... May die hem niet te hulp schoot maar koeltjes opmerkte:
- Dolf.... vindt je dat een geschikt onderwerp van gesprek....?
Zonder ruggesteun, gevangen tusschen hun koele blikken van welopgevoede
menschen sloeg Dolfs opwinding over tot paniek.
- Ik ontzeg jou het recht, zeide hij tot zijn vrouw, om daarin een oordeel te hebben....
Ik die een leven lang met moeder heb samengeleefd.... wat weet jij daarvan.... ik....
- Dolf, zeide mijnheer Baetz nu streng, je gedraagt je als een kwajongen.
Het trof hem als een zweepslag en de blik van May striemde in de wond.
In een ruk was hij opgestaan en weggeloopen.
Het Casino uit, de straten door, naar het hotel.
In de hall heeft hij gewacht.... een half uur.... een uur.... anderhalf uur.... op een
telefoon, op de komst van May.... op de komst van zijn vader.... hij wist niet op wat,
in een paroxisme van wanhoop en woede en vertwijfeling.
Tienmaal stond hij op het punt terug te snellen.... tienmaal op het punt zijn koffer
te pakken en heen te gaan.... waarheen dan ook.
In den somberen hoek van de hall, waar alleen een enkel licht brandde,
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maakte Dolf kennis met de wanhoop, met den twijfel in zijn vrouw, met den twijfel
in zichzelf....
Totdat, eindelijk, een auto voor den ingang gleed en hij May met zijn vader zag
binnenkomen....
Het laaide in hem op: ze hebben over me gepraat.... ze heeft mij verraden.... ze
keuren mij beiden af....
In zijn stoel gedoken sloeg hij hen gade uit zijn hoek, zooals ze onder het lamplicht
stonden en afscheid namen....
En toen waren daar opeens hun beider bleeke gezichten op hem gericht, na zijn
niet meer bedwongen snik.
Toen gebeurde het alles zoo snel....
May was diep ernstig en bleeker dan hij haar ooit gezien had, en zijn vader scheen
hem zoo oud, zoo jammerlijk oud en gansch niet zeker van zichzelf.
Het was allemaal als in een droom, toen hij zijn vader hoorde zeggen:
- ....Jongen, maak haar gelukkig.... ze is het waard....
Zijn vader had nog nooit jongen tegen hem gezegd....
En hij voelde zijns vaders hand op zijn schouder en het was hem alsof hij onder
dien onbekenden druk bezweek.
Toen was zijn vader weg, en in dien nacht kwam voor May zijn groote liefde, toen
ze ook, voor het eerst, tegen hem zeide.... ‘jongen’.... en op dienzelfden toon....
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De droomen wijken
door P. Hoogenboom
De droomen wijken langzaam als het licht,
Dat laatste zon doet blinken op mijn ruiten,
Droomen zijn binnen - en de dag staat buiten
En gaat vervage' en heeft zijn gang verricht.
Een verre melodie, waarvan een plots accoord,
Een éven mischen door m'n hart wil klinken.
De dag valt weg - m'n stille ruiten blinken
En droomen wijken - en de tijd tikt voort.
Ach - had ik nooit veel ijdel woord verstaan,
Alleen begrepen, wat we beiden zwegen,
Dan werd dit peinzen sprakelooze zegen,
Die aan geen pijn en wroeging kon vergaan.
Dan was alleen het geuren van je haar,
De glimlach en de schaduw van je oogen O, alleen dit - en liefde's mededoogen
Om beider pijn en woordeloos bezwaar.
Wij spraken veel - en elk woord brak een stuk
Van 't schoone van den droom van onze harten,
En vér achter de klanken onzer smarten
Waarde de glans van eeuwig-stil geluk....
O, sneeuwen stilte, die de ziel omsloot,
Rein als het licht van witte winterdreven En waarom zijn we nooit zòò rein gebleven,
Als kindren, zinnend tot den milden dood?
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Ruth
door Louis de Bourbon
Zij las één dag, gebukt en nederig, de aren
Op Boaz' veld, totdat de avondzon
rood langs de hooge schoven, in heur haren
de kleuren van een nieuwe lente spon.
Achter haar lag de eenzaamheid der dagen
met al den weemoed van een jong verdriet,
nu voelde zij dat licht haar had geslagen
met nieuwe rythmen in het oude lied.
Dien nacht, onder een zware, warme schove
werd onverhoopt haar leven weer bemind;
hoe zacht is, als de oude pijnen dooven
een woord, gefluisterd in den wind.
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De medicijnman
door E.N. Harold
IK zat in de verlaten hal van het Hotel Victoria in Damascus en dronk mijn derde
whisky-soda.
De electrische waaiers zoemden in de stilte. Buiten belden de trams en riepen de
waterdragers hun hooge roep. Soms kwamen kameelen voorbij. Hun stappen in het
stof waren zoo zacht alsof zij door sneeuw liepen. Het was vervloekt warm en ik was
geweldig uit mijn humeur, want ik dacht aan míjn dokter en míjn hoofdredacteur.
Met beiden had ik vóór mijn vertrek uit Holland een ernstig gesprek gehad. Met
de dokter op mijn, met de hoofdredacteur op zijn verzoek.
De dokter zei: ‘Als u zoo doorgaat met drinken, meneer Bok, dan verzeker ik u,
dat u binnen twee jaar in het graf ligt!’
De hoofdredacteur zei precies hetzelfde, maar zijn verzekering betrof niet het
kerkhof, maar mijn ontslag, en de termijn, die hij noemde was veel korter.
Ik had toen, ondanks mijn eerste grijze haren en mijn vijfendertig jaar, als een
stout jongetje beterschap beloofd; daarop had de dokter mij een poeier voorgeschreven
en de hoofdredacteur mij met dat poeier naar Perzië gestuurd om de kroning van de
nieuwe Sjah bij te wonen. Het eerste poeier had ik zoet ingenomen, maar het tweede
nam ik met whisky-soda, en daar was ik twee dagen ziek van, toen liet ik de poeiers
voor wat zij waren en keerde getroost tot de whisky terug.
Maar zelfs die kon mij op die middag in Damascus niet in een betere stemming
brengen. Laat ik maar eerlijk zeggen waarom: ik voelde mij wanhopig eenzaam, zoo
eenzaam, dat ik bijna opsprong, toen een klein mannetje, in een veel te dik pak
binnenkwam. Hij keek kwaadaardig om zich heen, zag mij en kwam regelrecht op
mij af. ‘Bonsjoer!’ zei hij en ging aan het tafeltje naast het mijne zitten:
‘Fous êtes français?’
‘Nee, ik ben ook Hollander,’ antwoordde ik innemend.
‘Hoe weet u dat ik Hollander ben?’ vroeg hij met een onaangenaam, harde stem.
‘Dat hoor ik aan uw Fransch.’
‘Bent u detective?’
‘Nee, journalist.’
‘En alcoholist!’ zei hij grimmig.
Ik had een vloek op de lippen en vroeg vriendelijk:
‘Hoe weet u dat ik zoo nu en dan een glaasje whisky drink?’
‘Dat zie ik aan uw gezicht.’ Hij stond op, kwam aan mijn tafeltje zitten en zei: ‘Ik
ben dokter Botke uit Leeuwarden.’ Ik noemde mijn naam en
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bestudeerde zijn smalle vogelengezicht met de groote neus en de stekende blauwe
oogen. Hij kon evengoed 35 als 45 zijn.
‘Reist u voor uw pleizier?’ vroeg ik.
‘Waarachtig niet! Met zoo'n diarrhee als ik op het oogenblik heb! Ik ben op weg
naar Perzië. Ik ga voor vijf jaar in Perzische staatsdienst als officier van gezondheid.’
‘Zoo, ik ga ook naar Perzië.’
‘Prachtig,’ zei hij opstaande, ‘u gaat zeker ook morgenvroeg met dat auto-convooi
naar Bagdad?’ Ik knikte.
‘Mooi, dan reizen wij samen. Nu moet ik weg, het begint alweer!’
‘Begint alweer?....’
‘Mijn diarrhee!’ riep hij woedend en verdween haastig.
Ik bestelde nog een whisky.
***
Nairns Eastern Transport Cy onderhoudt een geregelde autodienst door de woestijn,
tusschen Damascus en Bagdad. De volgende morgen stonden zes zware wagens,
bemand met Schotsche en Engelsche chauffeurs voor het Hotel te wachten. Geen
auto's op rupsbanden, maar gewone open Buicks.
Ik was wat laat en kwam tegelijk met Dr. Botke naar buiten. Alle andere passagiers
zaten al op hun plaatsen. De Engelsche manager kwam haastig op ons af: ‘Mr. Botke?
Please hurry up!’ zei hij niet bepaald beleefd tegen het onaanzienlijke mannetje. ‘Dit
is uw plaats,’ en hij wees naar de achterbank van een auto, die geheel gevuld werd
door twee dikke, gesluierde, in het zwart gehulde dames, die sterk naar knoflook
roken. Botke bewoog zich niet. De manager werd ongeduldig. ‘Dit is uw plaats,’ zei
hij nog eens, maar de kleine dokter scheen hem niet te hooren. Hij keek eerst naar
de onwelriekende dames en liep toen naar de volgende wagen. Daar zat alleen een
geverfde, jonge vrouw; zij had de plaats naast zich met een berg pakjes, tasschen,
plaids en golfclubs bedekt.
‘Dat is mijn plaats!’ zei Botke langzaam en in bijzonder slecht Engelsch. De jonge
vrouw overstroomde hem met een onverstaanbare vloed Amerikaansch, die hij rustig
over zich heen liet gaan. ‘Dìt-is-mijn-plaats!’ herhaalde hij eindelijk heel vriendelijk,
nu in het Hollandsch. De manager mompelde iets, de jonge vrouw pruttelde als een
theeketeltje en schoof plotseling woedend haar boeltje opzij.
‘Thank you,’ zei Botke met zijn mooiste t-h-, terwijl hij instapte en tegen mij:
‘Gaat u naast de chauffeur zitten.’
Ik gìng naast de chauffeur zitten. De auto reed weg. De manager staarde Botke
met open mond aan: ‘Good bye, Sir!’ zei hij eerbiedig en nam zijn hoed af. ‘Good
bye,’ zei Botke en tikte aan zijn veel te groote tropenhelm.
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Wij reden eerst door nauwe straatjes, vol kameelen, ezels en menschen, daarna langs
een paar ellendige huizen in stoffige tuinen en toen opeens stonden links en rechts
van een kale vlakte geweldige, naakte bergen. Er was geen weg. Wij volgden
eenvoudig de sporen van vele auto's, met hier en daar een leeg benzineblik als
mijlpaal. Wij reden hard. De bergen verdwenen en onverwachts was alleen nog de
woestijn om ons.
Wijd verspreid raasde het convooi voort. Achter iedere auto spoot het stof als
dikke rook omhoog, en mijlenver achter ons zag ik de bruine wolken nog hangen in
de roerlooze hitte, langs ons spoor.
De woestijn was steenachtig en hard. Er groeide niets dan wat dor kruid. Er leefde
niets dan een paar gieren en arenden hoog in de heete, blauwe lucht en een paar
kleine, grauwe vogeltjes op de grond.
Wij reden de heele morgen door het stof, in een nog steeds groeiende hitte, hotsend,
stootend en schokkend over steenen en door kuilen.
Soms kwamen wij andere auto's tegen; meestal rammelende Fordjes met kooplui
of Bedouinen er in, maar dikwijls ook hoogopgeladen vrachtwagens met woeste,
bruine kerels boven op de slingerende gevaarten.
Tegen het eind van de morgen, verscheen een wazig meer aan de trillende horizon;
een koel, blauw meer, met lage dennen er om heen. ‘Kijk, een zoutmeer!’ schreeuwde
Botke opgewonden. Daarop verdween het meer plotseling en ironisch. Hij zat met
open mond.
‘Fata morgana,’ zei de jonge vrouw met een allervriendelijkste glimlach. Toen
grijnsde hij; en zoo werd de vriendschap tusschen Mrs. Atkinson uit Baltimore en
Dr. Botke uit Leeuwarden gesloten.
Om één uur stopten wij en lunchten, midden in de woestijn. De stilte was ontzaglijk,
maar wij moesten al gauw weer verder. De bodem werd steeds ruwer, en het schokken
steeds erger. Ik at stof en dronk whisky uit de flesch, die ik voor alle zekerheid
meegenomen had. Wij kwamen nu minder auto's tegen, en de zonsondergang vond
ons geheel alleen in een leege vlakte, door vuurroode bergen omgeven.
Het convooi had zich tot nu toe als een kilometerlange slang voortgekronkeld,
maar nu verzamelden de wagens zich, en in één reusachtige stofwolk, joegen zij
dicht bijeen, als een kleine kudde, door de vlakte. De grond was effen als een renbaan.
Het ging heel hard. Het had wel iets van een vlucht.
De bergen wisselden elk oogenblik van kleur. De heele lucht vlamde in een wilde
gloed. De schaduwen van de auto's gleden voor ons uit, werden langer en langer,
werden eindelijk spookachtig groot, tot één reusachtige schaduw hen inhaalde,
opslorpte en de heele vlakte verduisterde. De zon was achter de bergen weggezonken.
Op dat oogenblik vloekte onze kleine Schotsche chauffeur hartgrondig en dadelijk
daarop stopte, op zijn claxonsignaal, het heele convooi, midden in de vlakte, die snel
donker werd.
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De passagiers stapten uit op stijve beenen en liepen pratend in groepjes heen en weer.
Maar de zes chauffeurs stonden zwijgend om onze wagen, waaraan twee van hen
met woedende haast begonnen te werken.
Ik kwam er bij staan, zei iets welwillends, maar kreeg alleen een achterdochtige
blik van onze kleine Schot. Hij scheen de commandant van het convooi te zijn.
‘Damn nuisance!’ gromde hij, en ik wist niet, of hij mij of de kapotte motor
bedoelde. De anderen zwegen met strakke gezichten. De nacht viel verrassend snel.
De stemmen der passagiers werden zachter, en zwegen eindelijk. Achter de toppen
in het westen gloeide het laatste rood nog een tijdlang. Er stonden al onbegrijpelijk
veel sterren boven ons. Eén van de chauffeurs knipte de lichten van zijn wagen aan.
‘Lichten uit, idioot!’ blafte de kleine Schot. De lichten gingen gehoorzaam en
beschaamd uit. Het was nu volkomen donker. Ook de gloed achter de bergen was
weg. Bij het licht van een klein zaklantaarntje werkten de twee mannen met een
verbitterde haast aan de motor. Ik weet niet wat er aan kapot was. Ik heb geen verstand
van die dingen. Ik dronk een stevige slok whisky uit mijn flesch.
De nu zwijgende groep passagiers voegde zich langzaam bij ons. Behalve de
metalen klanken van schroevedraaiers en Engelsche sleutels, was er geen geluid in
de suizelende stilte. Ik stond een beetje afzijdig en zag, dat de kleine Schot stiekempjes
achter een van de wagens neerknielde en met zijn oor op de grond een tijdlang
luisterde. Hij zei niets, toen hij weer bij ons kwam. De twee mannen zwoegden
hijgend, in de zwakke schijn van het lampje. Alle anderen stonden onbewegelijk, tot
opeens Botke's harde stem zei: ‘Heerejé, wat heb ik een honger!’ Niemand verstond
hem, maar enkelen sisten verontwaardigd om stilte en een paar anderen proestten
als schooljongens om een brutale grap, maar een oogenblik later ging er een trilling
door de heele troep. Ergens in de nacht was een geluid geweest! Mrs. Atkinson
klampte zich angstig aan Botke vast. Een vlugge hand bedekte het lampje, draaide
het uit. Ik zag nog net de doffe glans van een revolver in de hand van de kleine Schot
naast mij. Niemand bewoog zich. Toen waren er onverwachts twee lichten verweg
in de woestijn en het brommen van een motor werd duidelijk hoorbaar. Er klonk een
algemeene zucht, het lampje ging weer aan en het werk aan de motor werd hervat.
‘Het is koud,’ zei Botke luid, en met verbazing merkte ik, dat hij gelijk had. In het
halve uur, dat wij daar stonden, was ongemerkt een stille, bijtende kou gekomen. Ik
nam nog maar een slok. Whisky is een voortreffelijk middel tegen de kou!
De lichten van de vreemde auto kwamen langzaam dichterbij. Het werd weer stil.
Maar geen honderd meter van ons af verdwenen zij en een doffe, krakende slag rolde
weg over de donkere vlakte en kwam, al zachter, weer terug van de bergen.
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Nog vóór iemand iets had kunnen zeggen, verdween Botke rennende in de duisternis.
Een oogenblik later reed, nu met volle lichten, een van de auto's van het convooi
hem achterna. Ik sprong op de treeplank, maar was bijna onder de wielen gerold,
want mijn beenen waren al zwaar van de whisky. Botke zag er bepaald komiek uit,
zooals hij daar op zijn magere beentjes als een vluchtend konijn midden in de felle
lichtbundel voortholde. Maar toen wij stilstonden, met onze lichten op het wrak van
een andere auto, was er niets komieks meer. De vreemde wagen was tegen een
rotsblok opgevlogen en over de kop geslagen. Achter het versplinterde stuur hing
het lijk van een Arabische chauffeur. Hij grijnsde in het witte licht van de groote
lampen en het leek wel of hij met zijn oogen knipperde.
Naast de wagen knielde Botke bij een witte figuur in het stof. Zijn reusachtige
schaduw maakte vreemde bewegingen achter hem in de woestijn. Langzaam kwamen
nu ook de anderen naderbij, en bleven in een zwijgende kring om Botke en de
gewonde staan.
‘Ga mij toch uit het licht!!’ donderde hij opeens tegen twee Engelschen, die voor
de lampen waren gaan staan, en merkwaardig genoeg plotseling Hollandsch
verstonden en schuw opzij weken. De gewonde was een Europeaan, een nog vrij
jonge man, in een keurig pak. Hij steunde. Er kwam bloed uit zijn mond en zijn
ooren. Botke betastte zijn hoofd en lichaam met snelle en onbegrijpelijk zachte
bewegingen. Eindelijk stond hij op, schoof een Italiaansche dame en haar man ruw
opzij en rende terug naar onze kapotte auto. Niemand zei een woord, en wij hoorden
heel zacht maar onbegrijpelijk duidelijk de klank van staal op staal in de verte, waar
de twee chauffeurs nog steeds aan de motor werkten. Niemand bewoog zich. De
kring bleef zooals Botke hem gelaten had, met één opening, daar waar hij de
Engelschen opzij gevloekt -, en een andere, daar waar hij het Italiaansche echtpaar
weggeduwd had. De gewonde steunde luider, maar bewoog zich niet. Een dikke gulp
bloed welde uit zijn mond en liep over zijn gezicht. Naast hem waren hagelwitte
kleeren uit een opengebarsten koffer in het stof gevallen. Hijgend draafde Botke de
kring weer binnen en gleed bij hem neer. Hij had een klein taschje in zijn hand. Het
scheen nog stiller te worden, toen hij zich met een injectiespuitje over de gewonde
heen boog. Ik hoorde naast mij iemand moeilijk ademhalen. Wij waren als een troep
wilden om hun medicijnman, die een wonder verricht, die den dood zijn pijn en
verschrikkingen ontneemt en hem tot slaap en sterven maakt. Hij richtte zich weer
op. De gewonde steunde niet meer.
‘Hopeloos,’ zei Botke, ‘schedelbasisbreuk.... onder anderen....’ Ik nam nog een
slok en merkte met schrik, dat ik half dronken -, en de flesch half leeg was. Ik keek
naar Botke die met de kleine Schot sprak. Ik zag, dat zij ruzie hadden en ging er op
af.
‘Wij blijven hier!’ zei Botke.
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‘Wij moeten verder!’ zei de Schot.
Zij staarden elkaar woedend aan.
‘Wat is er?’ vroeg ik.
De Schot trok ons mee, uit het licht van de lampen.
‘Dit is het eenige stuk van het heele traject, dat niet veilig is,’ zei hij zachtjes. ‘Wij
kunnen hier van alle kanten uit de bergen overvallen worden.... wij moeten verder
zoodra onze wagen klaar is....’
‘De man is niet te transporteeren, zeg ik je toch!’ raasde Botke.
‘Dan moeten wij hem achterlaten.’
‘Achterlaten!!....’ Botke barstte bijna, maar de Schot liet hem geen tijd daartoe en
ratelde opgewonden door:
‘Ik heb mijn instructies.... ik ben verantwoordelijk.... beter één dooie dan het heele
convooi uitgemoord!.... ik-heb-mijn-instructies!’
‘Donder dan maar op met je instructies!’ zei Botke kokend van drift in het
Hollandsch. ‘Ik blijf hier!’ De kapotte wagen kwam nu ook aanrijden, eindelijk
hersteld.
‘Ik blijf hier!’ herhaalde hij nog eens, nu in het Engelsch.
De Schot werd donkerrood. Ik ging gauw tusschen hen in staan, maar de Schot
drukte Botke zijn revolver in de hand, en zei zacht: ‘Wij kunnen in twee uur in
Rutba-Wells zijn; dat is de Iraksche grenspost; wij zullen onmiddellijk soldaten
sturen. Instappen!!’ schreeuwde hij toen, en laadde snel een paar flesschen water,
dekens en wat eten voor Botke uit. ‘Instappen!!’ riep hij weer. De passagiers gingen
terug naar hun auto's. De Schot haalde een Mauser met een volle patronengordel te
voorschijn, die hij haastig in een van de dekens wikkelde en naast Botke neerlegde.
Het ging alles zoo snel, dat niemand zag wat er gebeurde, behalve Mrs. Atkinsons
en ik. Toen wij wegreden, was Botke met de gewonde bezig. Mrs. Atkinson keek
naar hem met een strakke, droomerige blik. Ze zei niets.
Toen de stofwolken van onze auto hem omhulden, begon ik mij pas af te vragen,
waarom ik niet bij hem gebleven was. Ik begon mij te ergeren en te schamen.
Wij reden nog bijna drie uur naar Rutba-Wells. Het was een vreemde tocht. Mrs.
Atkinson had zich in haar plaids gewikkeld, en ik zag niets van haar, dan soms heel
even de glans van haar groote, starende oogen in het donker. De nacht was koud en
vol sterren. Ik moet bijna de heele tijd geslapen hebben, toch ben ik blijkbaar ook
herhaaldelijk wakker geweest, want toen wij in Rutba-Wells kwamen was mijn
whisky op. Het was een verward gedoe daar in het donker. Mrs. Atkinson was weg.
Ik hoorde Engelsche bevelen en Arabische vloeken. Ik zag kameelen, soldaten en
officieren. Ik zag geweren glimmen, en hoorde kleine ezeltjes hartverscheurend
balken. Ik weet niet precies meer wat er gebeurde, maar ik herinner mij heel goed,
dat
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ik verschrikkelijke ruzie kreeg met een officier van de post, omdat hij weigerde mij
mee te nemen in een van de drie auto's, die, nu bemand met soldaten, onmiddellijk
teruggingen om Botke en de gewonde te beschermen. Tenslotte gooiden zij mij
eenvoudig van de auto af en reden weg. Maar ik zag ook een peloton kameelrijders
klaar staan. De dieren lagen al geknield in het donker. Ik hoorde een commando,
lichtte een Arabisch soldaat beentje en klom op zijn rijdier. Ik viel er al bijna weer
af, toen het beest opstond, maar de Arabier was zóó verbaasd, dat hij eerst begon te
schreeuwen, toen wij de poort al uit waren. Niemand lette op hem. Arabieren
schreeuwen wel eens meer.
Heel in de verte zag ik de lichten van de drie auto's nog, maar ik had geen tijd om
er lang naar te kijken, want het peloton zette zich meteen in galop. Het was
verschrikkelijk. Ik hotste van links naar rechts en van voren naar achteren. Mijn maag
vloog op en neer in mijn lichaam, mijn ingewanden schudden in mijn buik, en ik
kreeg een barstende hoofdpijn.
Opeens scheen een fel licht in mijn oogen. Ik viel bijna van mijn kameel van
schrik.
‘Wie ben je?’ vroeg een stem in het Engelsch.
‘Ik ben zijn vriend.’
‘Van de gewonde?’
‘Nee, van de dokter.’
‘En wat moet je hier?’
‘Ik moet mee.’
‘Waar is Abdallah?’
‘Die ken ik niet.’
‘Je zit anders op zijn mehari!’
‘Ja dat is een best beestje.’
‘Ik vraag je waar Abdallah is!’
‘O, die is thuisgebleven.’
‘Weet je dat je hiervoor cachot krijgt, als ik je aangeef?’
‘Je zult mij niet aangeven.’
Het licht ging uit en hij zei: ‘Daar heb je gelijk in.’ Ik geloof dat hij lachte. Ik kon
zijn gezicht niet zien in het donker. Hij verdween weer. Het moet de commandeerende
officier geweest zijn.
Ik kon al wat beter met Abdallah's rijdier overweg, trouwens het tempo werd ook
eenigszins verminderd. Met dat al ging het nog snel genoeg. Het was stikdonker. Ik
hoorde niets anders dan de vilten stappen der kameelen, het hijgen van menschen en
dieren en het kraken van de zadels. Wie de weg wees en hoe hij hem vond, weet ik
niet, maar wij gingen steeds door in dezelfde richting, rechtuit rechtaan, alsof wij op
een baken afreden. Toch waren de lichten van de drie auto's voor ons al lang
verdwenen.
Ik had het verschrikkelijk koud, vooral aan mijn handen, en dacht met
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bitter berouw aan mijn ontijdig geledigde whiskyflesch. Het duurde zeker drie uur
en het werd nog altijd kouder. Ik begon kwaad te worden, maar het peloton maakte
zoo plotseling halt, dat ik tegen mijn voorman opbotste. Hij siste iets in het Arabisch.
Wij stonden doodstil, alleen de kameelen snoven onrustig. Ik hoorde niets. Twee
zachte stemmen fluisterden vooraan de troep. Toen klonk verweg het knetteren van
geweervuur. Iedereen verstijfde, zelfs de kameelen waren stil en luisterden met hoog
opgeheven koppen.
Het knetteren duurde voort, en wij hoorden nu ook, heel verweg, maar verrassend
duidelijk, het huilen van een claxon. Op hetzelfde oogenblik was het heele peloton
al in razende galop. Ik verbaasde mij, dat mijn hoofd niet van mijn lijf geschud werd.
De wind gierde langs mijn ooren. Het knetteren kwam steeds dichterbij, maar toen
was er ook een ander, veel luider knetteren, vlak voor ons. Ik zag zelfs vuurstralen.
Ik schoot voorover uit mijn zadel, toen het peloton met een ruk bleef staan. Ik viel
leelijk op mijn hoofd. Maar dat was juist goed, want ik zag, nog duizelig van de val,
dat overal donkere gestalten van hun meharis gleden en deze spookachtig snel deden
neerknielen, met hun kop recht vooruit op de grond. Ik merkte, dat ik naast de
commandant achter een hooge kameelenrug lag. Het was nog een jonge man. Hij
schoot maar zoo'n beetje in het donker, waar het geweervuur vandaan kwam. Ik
richtte mij op om te kijken, maar hij drukte mij dadelijk weer neer.
‘Laat dat!’ zei ik.
‘Hou je bek!’ zei hij.
Ik richtte mij weer op, maar hij duwde mij woedend met mijn neus in het stof. Ik
spartelde.
‘U bent geen gentleman!....’ riep ik.
Hij lachte en liet mij los.
‘Verrek dan maar, als je zoo graag wilt,’ zei hij. Ik stond op. Het schieten was al
opgehouden, maar in de verte, waar de drie auto's moesten zijn, knetterde het nog.
Een oogenblik later zaten wij weer op. Ik zag geen dooden of gewonden. Het had
veel van een spelletje. Wij galoppeerden op het geknetter af. Het kwam steeds
dichterbij. Eén keer gierde iets langs mijn hoofd. Het moet een kogel geweest zijn.
Ik was heel trotsch. Wij renden door. Het vuren hield op. De commandant riep iets,
en ik hoorde iets terugroepen. Toen kwamen wij bij de drie auto's. Het was doodstil,
toen wij afstegen. Ik zag één bruine gewonde. Hij grijnsde tevreden. Hij had niets
bijzonders. Het was werkelijk net een spelletje.
Wij gingen met zijn allen verder. De auto's zonder licht in het midden en wij
verspreid er omheen. Het ging vrij langzaam. Wij draafden nu, en dat was heel wat
makkelijker dan die vervloekte galop. Ik dutte telkens in en werd wakker, als ik bezig
was van mijn kameel te vallen.
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Ik geloof dat wij uren gereden hebben. Plotseling zag ik dat het dag werd. De lucht
achter de bergen werd eerst blauw en toen rood. De zon ging op en scheen mij heerlijk
op mijn kouden rug. Onze schaduwen dansten ver voor ons uit op de vlakte.
Toen zag ik ook de verongelukte auto en Botke.
Ik schrok op. Ik had de heele Botke vergeten!
Hij stond ons op te wachten en wij riepen hem al van verre allerlei onzin toe, maar
hij zei niets. Hij keek kwaadaardiger dan ooit. Eindelijk waren wij bij hem. Wij
vroegen hem, wat er gebeurd was. ‘Niets,’ zei hij, ‘ik heb jullie geloof ik hooren
schieten, maar dat moet heel ver weg geweest zijn.’ Wij keken hem aan. Het was
een wonderlijk wederzien. Er ontbrak iets aan. Hij wees op een grauw hoopje kleeren.
Het was de gewonde. Hij was dood.
Toen zei hij: ‘Ik heb toch al weer zoo'n verschrikkelijke last van mijn
ingewanden!....’ En daarbij keek hij mij woedend aan, alsof ik daar wat aan doen
kon!
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Het zand
door J.B. Besançon
'k Ben over 't zand gegaan,
(Wanneer was ik begonnen?)
'k Ben over 't zand gegaan
Bij glanzenden hemel
En zingende luchten,
Bij grijzen nevel
Bij striemenden regen
En vliegenden storm.
Ik heb geloopen, geloopen,
Mijn voeten zijn oud en stijf.
Ik heb mij omgekeerd,
'k Wou zien waar mijn schreden gingen
En voelde een huivering.
De vlakte was effen en blank,
Mijn stappen waren verdwenen,
Het zand was wit en nieuw:
Andren zullen daar loopen
Bij glanzenden hemel
En zingende luchten,
Bij grijzen nevel,
Bij striemenden regen
En vliegenden storm.
Zij zullen loopen, loopen,
Tot hun voeten zijn oud en stijf.
Dan zullen zij zich keeren
Om te zien waar hun schreden gingen.
En huivrend zullen zij schouwen,
Dat het zand zal wit zijn en nieuw
En de vlakte effen en blank.
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Aurella
door J.J. van Geuns
Ik daal het duinpad neder
Naar 't strand der stille zee.
't Is nacht. De maan schijnt neder
Op mijn oneindig wee:
Aurella ging verloren
Voorgoed uit aardsch bereik,
Als voor zij was geboren
Woont zij in 't eeuwig rijk.
De dag kan niet gelooven
Aan 't wonderlijk gezicht
Maar als des nachts daarboven
Verschijnt het stille licht
En 't landschap houdt gevangen
In glanzen ijl en klaar,
Maakt mateloos verlangen
't Onwerkelijke waar:
Dat ik haar beeld zie boven
De zee in louter licht.
De dag kan niet meer dooven
Dit wonderlijk gezicht.
Ik zal het steeds bewaren
Bij dagen en bij nacht Tot ik eens heen zal varen
Naar 't rijk waar Zij me wacht!

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

202

Dichters van nu
door Camp de Basschaerde
't Verhaal is kort, dat zij vertellen
en elk kent einde en begin:
wij gaan ten hemel of ter helle,
maar de geboorte had geen zin.
Die wetenschap wordt daaglijks hechter
en droever wordt steeds het refrein,
want alles klinkt nog tweemaal echter
omdat ze zoo verlaten zijn.
Die in de hemel woont zal lachen
en spotten om hun ijdel spel.
Slechts wie de nacht prijst òm de dagen,
kan drinken uit Gods klare wel.
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Kroniek
Weerglas
Zij, die zich in ons kleine land altijd verheugd hebben, dat het, behalve de beoefenaars
der vrije schilderkunst met haar rijkdommen, ook figuren heeft voortgebracht en
ruimte had voor hen, die leefden uit een anderen, algemeener gerichten geest en die
gedragen werden door het geloof in een schoon verband der kunsten in den
levensdienst, zij zullen zich, met verscheidenheid van gevoelens en waardeeringen
ten opzichte der niet-benoemden, toch gezamenlijk verheugd hebben in de benoeming
van H e i n r i c h C a m p e n d o n k aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten
te Amsterdam. Verheugd, omdat daarmede de bedreiging van opheffing van de door
der Kinderen voorbereide en door Roland Holst gevormde afdeeling der monumentale
kunstbeoefening, gekeerd was. Verheugd ook, omdat deze leerstoel in handen van
andersgezinden tot een dwaasheid zou zijn geworden, aangezien de geest der vrije
schilderkunst, die zich bewust niet schikken of voegen wil naar een architectonische
orde, immers overvloedig en krachtens de geboorteacte van alle kunstacademies daar
stevig vertegenwoordigd is.
C a m p e n d o n k heeft hier een moeilijk erfdeel aanvaard. Tegen den geest der
hyper-picturalen, tegen den geest van klein-burgerlijk wanbegrip der monumentale
bedoelingen, zal hij het goed recht van deze gezindheid opnieuw te verdedigen
hebben, door het besef, gewekt door mannen als Ruskin, Morris, Viollet le Duc,
Cuypers, Berlage, der Kinderen, Roland Holst, Thorn Prikker, enz. op levende wijze
in dezen tijd wakker te houden en over te brengen op de jeugd. Moge hij, die zijn
krachten als op wekker van de jeugd reeds elders heeft beproefd, ook hier, in andere
omstandigheden en in een ander veld van krachten, naar hart en geest daarin slagen.
Het tumult, aan deze benoeming voorafgaande, heeft maandenlang de
kunstenaarswereld bezig gehouden. Het was in zooverre leerzaam, dat het opnieuw
een kijk gaf op de verdeeldheid en de eenzijdigheid van meeningen, op de armoedige
onverschilligheid van een deel der architecten, op de onvoldoende gefundeerde
inzichten en op de vertroebeling, waartoe de hypernationale verblinding, ook in zaken
van kunst, kan voeren. De partijgangers groepeerden zich naarstig en het pro- of
anti-Campendonk was menigmaal een pro- of anti-monumentale kunstbeoefening.
Verheffend kon dit tournooi zelden genoemd worden. Nieuw was echter een oogenblik
het optreden van een paladijn voor Nicolas: Ir. S. van Ravesteyn. Met een door
historische onkruidjes rijk overgroeid pleidooi in het Vaderland werden ‘de Gruyter
en de zijnen’ in den hoek der verouderde asceten gestopt. Ir. van Ravensteyn was
inderdaad verbluffend nieuw met zijn these, dat de durf van Nicolas om een stuk
beschilderd en omlijst linnen op den ‘heiligen’
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muur der architectuur te hangen, de durf was ‘v a n a l l e t i j d e n ’, ‘b e h a l v e
d i e a b n o r m a l e l a a t s t e v e e r t i g j a r e n ’. Met dit acrobatische en uit
historisch oogpunt revolutionnaire gezichtspunt is Ir. van Ravesteyn voorts als inleider
opgetreden bij de tentoonstelling van Nicolas bij Kleykamp. Ook hier weer een
merkwaardige omkeering van waarden. Wat min of meer antiquarische allures heeft
en op een talentvollen, maar slordigen leerling van Rubens gelijkt, wordt als het
begin van een nieuwen dag, als een revolutie aangeprezen. Hetgeen, ondanks de
vrijbuiters-allure, sterk naar het museum riekt, heet een lente. Wie echter de abnormale
laatste 40 jaren goddank voorbij weet en het vrije, normale (dat is van alle tijden,
maar beperkt overigens tot Rubens, Tiepolo, enz.) weer ziet beginnen, ja, die kan de
consequenties van een zoodanige visie-met-oogkleppen moeilijk anders formuleeren.
Hetgeen fin-de-siécle in het modernisme van Ravesteyn is, heeft zich, overigens op
verklaarbare wijze, verwant gevoeld met het antiquarische in Nicolas.
Though this be madness, yet there's method in 't.
A.M. HAMMACHER

Fantin Latour in 1935
(1836-1904)
In de laatste halve eeuw, onder in druk van de tallooze revoluties in het kunstleven,
heeft menigmaal de leuze geklonken, dat in de kunst alleen de revolteerende geesten
de moeite waard zijn. De belangstelling voor een schilder als F a n t i n L a t o u r
heeft als burgerlijk, zoet en traditioneel gegolden. Inderdaad behoorde hij met heel
zijn wezen en leven tot de Fransche 19de eeuwsche burgerij. Ook Manet en Renoir
zijn ondenkbaar zonder de burgerlijke cultuur van het Frankrijk der vorige eeuw.
M a n e t had dan de brillante wereldsche boulevard-allure. R e n o i r , het tegendeel
van M a n e t , was de ouvrier, zonnig, warm, eenvoudig en openhartig, heel Frankrijk
als zijn tuin en zijn huis beschouwende. F a n t i n is dan - hoe compleet wordt het
gezamenlijk aspect! - de kamergeest, de letterlievende, de muziekgenieter, de intime,
stille en fijne mensch, met een aangeboren, nooit geheel overwonnen afkeer van
groote gezelschappen, cafépraat, verkeer in de wereld. Schuchter en timide met
vrouwen; nog tot voorbij zijn dertigste zelfs angstig voor de vrouw. Een man van
een uitgekozen verkeer met weinig vrienden, 's winters in de stad en 's zomers in de
provincie, op het buitentje van zijn vrouw te B u r é (l'Orne). Een leven dus met de
regelmaat en de provinciale allures van een gezeten burger, die het leven slechts in
evenwicht en rust en zijn werk slechts met de regelmaat der aanhoudende toewijding,
goed kan volvoeren.
Inderdaad, dit was, tot voor den wereldoorlog nog, het 19de eeuwsche Frankrijk
der evenwichtige burgerdeugden. Maar dat is nu voorbij. Het is
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nog altijd de charme der Fransche provincie, maar afgesneden nu van het leven van
den geest. Het leeft nog altijd door in de Fransche litteratuur. Maar met de kenmerken
van dingen, die zich al te veel herhaald hebben; afgemat van stem en gebaar, maar
nog onberispelijk van vorm. Het leeft nog voort in de onuitroeibare Fransche liefde
tot kleine bouquetjes, tot bloempatroontjes, tot de sierlijke krul, zelfs als de stijl, naar
moderne mode, cubistisch-strak van inzet is. Wij, die er reizen als touristen van een
overgangstijd, leven er als in een verloren paradijs, dat op het punt is in een museum
te worden bijgezet.
Zoo werd nu de tentoonstelling van F a n t i n , bij Huinck en Scherjon in
Amsterdam, een evocatie van dat voorbije leven: innig en stil en Fransch.
Maar er was één hoedanigheid, die dit rustige en evenwichtige schilderwerk als
een waarde aan dezen tijd verbond. Dat is de hoedanigheid van zijn schildersambacht.
Hij schilderde niet met de smakelijkheid en de smeuigheid der schilders, die tijdens
de impressionistische invloeden, als de echte schildersdrift heeft gegolden. Hij ging
niet om met de verf als een gourmand en hanteerde zijn penseelen niet als een
verliefde van zijn eigen gebaren en handschrift.
Fantin ging met de middelen van zijn kunst op onpersoonlijke wijze om. Hij gaf
noch aan de waarde van zijn kleur, noch aan zijn factuur, een bepaald persoonlijk
accent. Hij schilderde als een goed vakman, die in het Louvre bestudeerde hoe
vroegere meesters hadden geschilderd, maar die niet in de musea bij anderen een
levenshouding of een levensgevoel afkeek. Schilderen was een middel, een nobel
handwerk, maar niet een signatuur, die zoo belangrijk mogelijk gemaakt moest
worden. Zoo s c h r e e f de Stendhal. Diens schrijven was - als het schilderen voor
Fantin - een handwerk, dat instrument was voor zijn geest. Het belangrijke lag in
den geest; het zorgvuldig beoefende handwerk moest zijn diensten bewijzen, niet als
bestuurder, maar als bestuurde. Dit alles lijkt eenvoudig en nauwlijks de moeite van
het opmerken waard. Maar de hyper-persoonlijke schilder- en schrijfwijze, die wij
nog nauwlijks achter ons hebben, zag deze verhouding van den auteur tot zijn
middelen anders.
Fantin schilderde zedig en zeker. Het onnadrukkelijke daarin rust op een ondergrond
van groote beheersching en vastheid van doen. Hij schilderde zooals bij een vorige
generatie eigenlijk alleen Tholen en Verster geschilderd hebben. Het kleine portretje,
dat Fantin in 1876 - zijn huwelijksjaar - van de schilderes V i c t o r i a D u b o u r g
schilderde, het was niet het volledigst doorgevoerde, uiterlijk niet het knapste van
de overige werken. Maar het behoort tot zijn edelste werken, omdat het de
droomerigheid heeft en de verteedering, die niet opwellen voor een oogenblik, maar
door de zekerheid van het durende, het aanhoudende, worden gedragen. Vandaar dat
het geen nadruk heeft. Het is het portret van de beveiligde geliefde, verborgen in de

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

206
sfeer van een verinnigd en zedig zien. Zulk een verhouding tot de vrouw is in de
Fransche kunst der vorige eeuw misschien alleen nog bij R e d o n te vinden, toen
hij zijn vrouw ‘les yeux clos’ teekende, gehallucineerder en in wezen minder
eenvoudig van geest. Maar evenzeer gevoed door een kamergeest van stille huizen,
vertrekken met gedempt licht en waardigheid van leven.
In aanleg is deze aard van leven, zien en schilderen reeds aanwezig in dat vroege
(1858) portret van de twee zusters van Fantin, een opzet, dun geschilderd en niet
doorgevoerd, maar in essentie volledig. Goed van compositie en breed van doen en
zien (zie de wijde rokkenval van de vrouw op de sofa) en tegelijk treffend door die
volledige stille inkeer, die behoedzaamheid van de psychische nadering en de
beveiligende sfeer, waarin F a n t i n de geportretteerden voor den beschouwer hult.
Bij dezen omgang met de vertrouwde dingen en menschen behoort tegelijk dit
vervuld-zijn met de sfeer van het huis. Het vroege schilderijtje van het ouderlijk huis
getuigt daarvan. Het onderwerp is niets: schuifdeuren, gordijnen, enkele meubels en
een zacht licht, dat in zijn hoogste waarde de getemperde volheid heeft van
zonneschijn in een kamer. Wat een geluk deze stille beschroomde bezigheid van het
schilderen te kunnen ervaren, vrij van alle pose, maar niet vrij van menschelijkheid.
Want noch het licht, noch de kleuren, noch de factuur waren de eenige drift hierin.
Dit alles was er vermengd met de verhouding tot de dingen en menschen van een
huis en met het onbestemde besef zich juist daarin volledig te kunnen geven en
zichzelf te zijn.
Onze tijd hervindt deze dingen. Onze nieuwe ‘fijnschilders’ komen van
verschillende kanten. P i j k e K o c h , W i l l i n k , K e t , H y n c k e s , F e r n h o u t ,
het zijn beoefenaars, met verschillende doeleinden en karakters, van het nieuwe
fijn-schilderen. Zij keeren zich tot het ambacht. Zij zoeken bewust en gewild - de
voorwaarden der l a n g d u r i g e methoden. Zij doen lang over een schilderij (Willink
zal wel de snelste en vruchtbaarste zijn), bij voorkeur lang, en kiezen verf en penseelen
met de aandacht en de wijding van gasten uit lang vervlogen eeuwen, ontwend aan
en vervreemd van wat vroeger vanzelfsprekend was. Zij kunnen het niet helpen, dat
het levenstempo en de levensgedragingen nog niet pasten bij deze ambachtelijke
verlangzaamde manieren. Zij kunnen het niet helpen, dat de tijd niet, zooals bij Fantin,
vervuld is van hetgeen zij beturen en dat daardoor hun bezigheden nog altijd iets
hebben van een overspannen stilte en van een overspannen fijnheid, inplaats van een
ontspannen overgave. Het leven klinkt nog niet genoeg mee. Zij missen nog het
klankbord des levens. Maar de wending is er. En daarom heeft deze weerkeer van
Fantin en zelfs de aandacht van het publiek bijna iets van een beginsel, van
propaganda voor een gezindheid. Als Fantin daar niet te afkeerig, te eenvoudig en
te innig voor was.
A.M. HAMMACHER
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De schilder Wiegersma
Over den schilder en Brabantschen dorpsdokter Henk Wiegersma is in dit tijdschrift
nog niet geschreven en dat kan vreemd lijken voor hen, die zijn werk bewonderen.
Want zelden zijn in de laatste jaren aan een schilder zulke hooggestemde lofzangen
gewijd als aan den schilder Wiegersma. In hem is niet minder dan een genie ontdekt;
hij is de grootste schilder na Van Gogh; een door hem geschilderd portret wordt
vergeleken met de werken der groote klassieke portrettisten. Dit alles hebben wij al
eenige jaren gehoord en gelezen. Het is daarom goed, nu eens de feiten onder het
oog te zien.
Ongetwijfeld heeft het werk van Wiegersma een houding, die tot speculaties
aanleiding kan geven. Daar is de eenvoud der compositie, welke een synthese lijkt;
de donkere eigenaardig-bekorende kleur, waarin een olijfgroen aantrekkelijk is; de
forschheid van de voordracht. En daar is ook het Brabantsche land en volk, dat in
effigie associaties oproept met Vincents Brabantschen tijd. En er is het mysterieuse,
groenig-gedempte licht, dat over de figuren en langs de landschappen glijdt. Soms
klinkt tusschen het zware donker van een groote menschelijke figuur het wit op van
een kraag of hemd en wij denken, meer nog dan aan Vincent, aan Velasquez of
Ribera. Permeke ook komt ons op de lippen, want in de houding tegenover de natuur
en den mensch is veel, dat deze beiden verbindt.
En nu wij gaan zeggen, dat wij aan de verheffing van Wiegersma tot een der
grootste schilders van heden niet kunnen meedoen, moet toch voor het goede begrip
worden getuigd, dat wij Wiegersma desniettegenstaande een persoonlijkheid achten
en dat zijn werk de weerslag is van een bewogen, sterk leven; dat het meestal levend
is en reeds daarom te verkiezen boven de vele middelmatigheden, die met min of
meerdere vaardigheid hun lieve gevalletjes opknappen, welke ons aan het gapen
brengen op de jaarlijksche tentoonstellingen van deftige vereenigingen.
Die persoonlijkheid moeten wij echter ontdoen van de romantiek, waarmee zij
zoo gaarne omringd wordt. Dat Wiegersma dokter ten plattenlande is en tal van
eigenaardigheden in zijn leven en kleeding vertoont; dat hij daarom een vrij bizarre
figuur is, dat is allemaal interessant, zoolang deze houding niet geforceerd is, maar
alleen voor de anecdotenjagers. Ontdoen wij Wiegersma van deze romantische sfeer,
dan blijft een schilder over, die als een meteoor aan den hemel der kunst is verschenen
en die - als hij niet spoedig tot bezinning komt - even snel weer uit den gezichtskring
zal verdwijnen.
De recente tentoonstelling van zijn werk bij B u f f a e n Z o n e n te
A m s t e r d a m , heeft het mij nu wel zeer duidelijk gemaakt, dat Wiegersma
voorshands niet is een groot schilder van menschen en van landschappen. Want zijn
menschen hebben niet die intense bezieling, welke een groot schil-
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der van menschen aan zijn figuren verleent; zijn landschappen komen niet tot de
volheid, de macht en de geladenheid van de schepping, tot die aangrijpende
grootschheid, die Permeke soms bereikte. Zijn oogenschijnlijke eenvoud, zijn
schijnbare synthese lijken mij de vormen, die een tekort aan expressief vermogen,
een gemis aan rijkdom van verbeelding en gevoelsdiepte moeten verbergen. Hij
schildert in de breedte, niet in de diepte en de groote afmetingen van zijn doeken
doen dit te sterker uitkomen.
Een staande mannenfiguur uit 1930 heet ‘Het Gebed’. Waarom? Wat is er hier
van het gebed, van deze diepste verzinking in God? Dit is alleen het uiterlijk: hoe
een man daar staat, die - misschien - bidt. Een groot landschap uit 1931 heet ‘De
Bergrede’. Ergens tusschen de coulissen der plans, klein en onbeteekenend temidden
van de natuur, is de Christusfiguur, als een man, die toevallig op een berg is gezeten.
Wat is er hier van de Bergrede? Wat ondergaan wij van dit oogenblik, waarop deze
woorden-voor-de-eeuwen door Jezus werden gesproken? Niets; er is leegheid, een
hol gebaar.
Er is maar één doek, dat ons den weg kan wijzen naar een toekomstige verheffing,
dat is ‘Het Lied’ uit 1930, dat beeld van een leelijken man, die in extase de mond
openspert om te zingen. Volmaakt is het niet, de wil tot expressie is er, de macht
slechts onvolkomen. Maar de wil is zuiver en sterk en verleent aan de figuur een
simpele aangrijpende grootheid. Dit is een werk van vier jaren geleden en ik vond
geen werk van Wiegersma op zijn laatste tentoonstelling, dat dit doek te boven ging.
Ook de jongste landschappen geven niet de bemoediging, die wij zochten en zoo
gaarne hadden gevonden. De landschappen uit 1934 zijn wel donker en zwaar maar
niet diep; het gemakkelijk aanvaardbare effect van een donker olijfgroen, dat sterk
contrasteert met een wit huis of blanke verschijning is niet verdiept genoeg om lang
te boeien. Deze landschappen doen aan als het resultaat van uitgeknipte en over
elkaar geplakte vormen. Het effect is tooneelmatig en coulisse-achtig. De decoratieve
inslag is te sterk; de kleur is hier en daar zeer zwak, soms bedenkelijk.
Resten de teekeningen. Hier weet Wiegersma te bekoren door zijn vaardigheid
om zoo in één trek van de pen een naakt in zijn contouren uit te schrijven. Daar is
veel verdienstelijks in, hoewel nergens de indruk van een sterke oorspronkelijkheid
wordt gewekt. Het is charmeerend, vlot, aangenaam om te zien; hier is een tweede
Wiegersma, niet de Brabander, maar de aestheet, die Parijs kent, Ingres en Derain.
Voor mij is dat niet de echte, wat ruige maar eerlijke Wiegersma, zooals hij in zijn
schilderijen is, met zijn deugden en gebreken. Er is in die teekeningen ook een
mise-en-scène, die niet vrij van behaagzucht is en zich uit in geprepareerd, wat
romantisch oud gemaakt papier en interessante omlijstingen.
Daarom behoeven wij nog niet aan Wiegersma te wanhopen, al is zijn
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jongste werk - hoewel technisch knapper - in wezen minder dan dat van 1930. Er zit
toch pit in den kerel. Kracht, maar vooral diepte en bezinning moeten wij hem
toewenschen. En dat hij zich niet late benevelen door de wierook der bestendige
vereering....
J. SLAGTER

Paul Hindemith: ‘Mathis der Maler’
Er zijn menschen, die alleen maar in uitersten kunnen oordeelen. Zoo komt het, dat
Paul Hindemith door sommigen voor een genie, door anderen voor een nulliteit is
uitgemaakt. Nu behoeft men daaruit niet direct af te leiden, dat de ‘waarheid’ dan
wel weer middenin zal liggen; het zou niet ondenkbaar zijn, dat een zóó beschouwd
kunstenaar op den duur inderdaad óf een genie óf een nulliteit zal blijken te zijn. Wat
Hindemith echter betreft, lijkt - voor zoover het ons thans reeds mogelijk is, voldoende
objectief over zijn muziek te oordeelen - noch de eene noch de andere kwalificatie
houdbaar: voor een genie is Hindemith's componeeren té zeer het lanceeren van
muzikale modes (‘Neues vom Tage’!) en voor een nulliteit heeft zijn kunst té veel
menschen wat weten te zeggen. In elk geval is iemand als Hindemith niet uit het
Europeesche muziekleven van de laatste 15 jaar weg te denken en nog dagelijks vindt
men sporen van zijn invloed.
Men kan Hindemith in den kern misschien wel het best karakteriseeren, door hem
een moderne volgeling van Max Reger te noemen. Met hem heeft hij zoowel de
voorliefde voor contrapunt als die voor kamermuziek gemeen. Onder zijn circa 50
opera - waarbij men bedenke, dat sommige opusnummers in meerdere onderdeelen
zijn gesplitst - nemen de composities voor een kleine instrumentale bezetting
(hieronder moeten o.a. ook de 4 kamerconcerten uit op. 36 gerekend worden) de
grootste plaats in, al heeft hij in zijn min of meer sensationeele bekendheid toch meer
aan zijn opera's te danken (‘Mörder, Hoffnung der Frauen’ (1921), ‘Sancta Susanna’
(1922), ‘Cardillac’ (1926), ‘Neues vom Tage’ (1929), e.a.). Onder invloed van de
vooral sedert 1928 sterk uitgegroeide Duitsche (Marxistische!) jeugdbeweging
ontstonden composities als ‘Schulwerk für Instrumental-Zusammenspiel’ (op 44),
‘Sing- und Spielmusiken für Liebhaber und Musikfreunde’ (op. 45), de kindercantate
‘Wir bauen eine Stadt’ (1930) e.d., waarin latere generaties wellicht de eerste
belangrijke daad ten aanzien van de muzikale vrijmaking van het kind als zelfstandig
individu zullen zien.
De meest op den voorgrond tredende stilistische eigenschap van Hindemith's
muziek is, zooalsgezegd, de c o n t r a p u n t i s c h e schrijfwijze, waarmee altijd een
bepaalde l e v e n d i g h e i d van de lineaire bewegingen pleegt samen te hangen,
zooals men die b.v. ook in Reger's contrapuntischen stijl aantreft. Het domineer en
van het horizontaal-lineaire - in tegenstelling tot den meer
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harmonisch (verticaal te denken) stijl van de meeste romantici - houdt weer logisch
verband met een noodzakelijk a-romantischen gevoelsinhoud, waarover zoovelen
zich hebben meenen te moeten opwinden; zij vergaten daarbij dat ook een fuga van
Bach van alle romantiek (d.i. het overheerschen van s u b j e c t i e v e
gevoelselementen) gespeend is, en dat dit verschijnsel dus buiten elke waardebepaling
behoort te vallen. Trouwens, dit onromantische heeft reeds vlak voor den oorlog de
pionier Rudi Stephan (1887-1915) in de Duitsche muziek gebracht en daarmee tevens
een element van ‘Musizierfreude’, van gezond, onbekommerd musiceeren zonder
geestelijke problemen, zooals dat ook een der sympathiekste eigenschappen van
Hindemith's kunst geworden is.
Toch valt het niet te ontkennen, dat er bij Hindemith een zekere opzettelijkheid
in het accentueeren van ‘gevoellooze’ momenten geweest is; het leek niet
noodzakelijk, den samenklank zóó geheel te verwaarloozen als hij in de periode van
zijn grootste gevierdheid gedaan heeft. De snobisten juichten bij iederen dissonant
die hun door merg en been ging. Men vergat, dat in de meerstemmige toonkunst de
‘melodie’ en de ‘harmonie’ in doorsnee gelijkwaardige componenten zijn; een dier
beide moge in een bepaalde periode nog zoo domineeren, de andere zal toch altijd,
hoe zwak ook, haar rol moeten blijven spelen. Het berust op een denkfout te meenen,
bij een samenstel van meerdere factoren - en als zoodanig zijn toch immers vrijwel
alle organismen te beschouwen - in een daarvan met uitschakeling van alle andere
de volledige functie van het gansche geheel te kunnen concentreeren.
Het getuigde dan ook in elk geval van Hindemith's artistiek besef, dat hij tenslotte
den samenklank met grootere voorzichtigheid is gaan toepassen. Het pleit echter niet
voor zijn stijlbesef, dat hij in dat verband vrij plotseling een veneratie voor den
grooten drieklank is gaan koesteren, zooals uit het oratorium ‘Das Unaufhörliche’
(1931) verrassend bleek. Vooral aan het slot van een onderdeel werd de groote
drieklank onvermijdelijk, waardoor dikwijls een merkwaardig contrast is ontstaan
met de overigens allesbehalve Palestrijnsche resultaten van de (episodisch) nog altijd
toegepaste lineaire stemvoering, die weliswaar haar lenigheid en praegnantie is
blijven behouden.
Deze werkwijze nu heeft Hindemith in zijn laatste opus, de s y m p h o n i s c h e
f r a g m e n t e n u i t d e o p e r a ‘M a t h i s d e r M a l e r ’ ten volle gehandhaafd,
in verschillende opzichten zelfs geconsolideerd (indien men het begrip ‘gesublimeerd’
liever wil vermijden). Het werk is geïnspireerd op den schilder M a t h i a s
G r ü n e w a l d (± 1475-1528) en diens Isenheimer-Altar, doch met nadruk heeft de
componist verzekerd, dat men hier niet met programmamuziek (dit schijnt
tegenwoordig een scheldwoord te zijn!) te doen heeft; het is dus meer de
zuiver-muzikale realiseering van de door Grünewald's kunst opgewekte
zuiver-picturale schoonheidsontroering. Inder-
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daad zouden zonder een enkel bezwaar de drie ondertitels (‘Engelkonzert’,
‘Grablegung’, ‘Versuchung des heiligen Antonius’) weggelaten of door de muzikale
terminologie omschreven kunnen worden.
In elk geval krijgt men hier meer dan uit eenig ander werk van Hindemith den
indruk, dat een bezielende emotionaliteit de anders zoo domineerende cerebrale
eigenschappen heeft beteugeld. De structuur is veel minder in het oog springend, de
contrapuntiek minder nadrukkelijk ‘origineel’ en ook de samenklank minder
‘interessant’. Hindemith's stijl is daardoor zonder twijfel ook minder persoonlijk
geworden, de ‘muzikaliteit’ ervan echter veel overtuigender. Het komt mij voor, dat
in een werk als dit Hindemith's talent zich zoo langzamerhand in zijn normale, niet
geforceerde proporties manifesteert. Merkwaardig is, dat de voorzichtigheid in de
behandeling van den dissonant geheel schijnt te correspondeeren met het
conservatisme, dat zich thans in Duitschland op kunstgebied manifesteert; het heeft
den ‘cultuurbolsjewist’ niettemin weinig mogen baten!
Indien de toehoorder zich tot onbevangen luisteren zet, zal hij zonder eenigen
twijfel onder den indruk komen van een muziek, die om haar soepele, ietwat
middeleeuwsch getinte melodiek en doorzichtig contrapunt, om haar sobere harmoniek
en dikwijls orgelachtige instrumentatie (waarin de mystieke extase, die in Grünewald
brandde, misschien wel het suggestiefst is opgeroepen) toch in elk geval als een
uiting van een opmerkelijk talent kan gelden, van een componist, die wel niet tot de
groote figuren van de muziekgeschiedenis zal blijken te behooren, maar zeker tot de
belangrijkste representanten van onzen in muzikaal opzicht niet zoo bijster abundanten
tijd.
EDUARD REESER

Boekbespreking
J.M. IJssel de Schepper-Becker, De Slinger van den Tijd, Rotterdam,
Nijgh & Van Ditmar, 1934.
Met de warme belangstelling die zeker niéts meer dan begrijpelijk en gepast is
tegenover een nieuw boek van de schrijfster der Martje Vroom-romans (‘Martje
Vroom’ en ‘Martje Maters geb. Vroom’, beide eerst in Elseviers gepubliceerd), maar
ook met een heel bizondere nieuwsgierigheid heb ik dezen ‘Slinger van den Tijd’
ter hand genomen. Men moge beweren dat het heelemaal geen wonder en niets nieuws
is, zoo in deze, onze (z.g.) cultuurperiode critische meeningen blijken uiteen te loopen,
verschillen in de openbare critiek, als zich ten opzichte van dit boek hebben
voorgedaan, zijn toch wel zéér zeldzaam. Voor sommigen de beste nederlandsche
roman sinds vele jaren, werd het door anderen als grof, burgerlijk, smakeloos
verworpen. Men begreep soms niet dat de verschillende recensenten hetzelfde boek
bedoelden! Ik was uiterst benieuwd naar mijn eigen indrukken.
En zie, nu ben ik eigenlijk teleurgesteld. Bij zulk een fellen strijd van mee-
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ningen had ik verwacht in elk geval iets scherp gemarkeerds, iets frisch en forsch,
uitgesproken karaktervols te zullen ontmoeten - en dat had ik de mij al zooveel jaren
bekende figuur van Jo Becker ook volkomen toevertrouwd. Deze schrijfster heeft
vele malen bewezen een vrouw van geest en pit te zijn, van gevoelvolle
menschelijkheid en menschenkennis tevens. Nu, ik wil vooral niet zeggen dat ook
maar één van deze karaktertrekken in haar jongsten roman gemist wordt! Alle vallen
zij opnieuw en met duidelijkheid te constateeren. Maar toch, neen, dit boek van haar
is mij tegengevallen. Het is niet met haar oude enthousiasme geschreven. Wel knap,
wel levend, wel doordringend soms en dikwijls zeer amusant. Maar niet uit een groot,
warm gevoel - gelijk Martje Vroom - gevoel van liefde of gevoel van haat, om het
even, de zielsgesteldheid waaruit de groote boeken ontstaan. Noch de uitbundigheid
der prijzende kritieken, noch de hooghartige, brutale of zure toon der verwerpende
lijkt mij gerechtvaardigd. ‘De Slinger van den Tijd’ is m.i. - enkele voortreffelijke
bladzijden niet te na gesproken - een vrij middelmatig boek. Verschenen tusschen
1890 en 1915 zou het waarschijnlijk niet zeer de aandacht getrokken hebben.
De rotterdamsche sfeer lijkt mij dikwijls goed getroffen - deze menschen zijn
inderdaad Rotterdammers - zonder twijfel een verdienste, maar niet genoeg om van
een werk als dit iets bizonders te maken. Om dát te zijn dient een roman of novelle
eigenschappen te bezitten, die dezelfde en onaangetast zouden blijven gesteld het
verhaal speelde waar dan ook in de wereld. Daar staat tegenover dat men mevrouw
IJssel de Schepper geen verwijten mag maken, ook al zouden haar personen en hun
handelingen misschien wat ál te plaatselijk, misschien zelfs wel voor ‘insiders’
herkenbaar zijn. Dit zou hoogstens aan indiscretie kunnen doen denken, maar geen
inbreuk maken op de artistieke verdienste. Een rotterdamschen roman kunnen genieten
en beoordeelen moet in elk geval ook hij die van de schoone stad Rotterdam nooit
gehoord heeft.
Als ik aan ‘De Slinger van den Tijd’ terugdenk komen mij telkens weer zekere
scènetjes voor den geest, die buitengewoon geestig opgemerkt en geschreven,
psychologisch verrassend van juistheid zijn. Ik vermijd met opzet het woord humor,
omdat het hier een bepaald mengsel van humor en satire geldt waarvoor wij eigenlijk
geen preciesen naam hebben. Humor onderstelt meer liefde dan mevrouw IJssel de
Schepper in dit boek heeft getoond - en voor echte satire is haar boek toch ook weer
te goedhartig, te toegevend.... Zou dit ten slotte niet wijzen op een zekere.... ietwat
vermoeide slapheid, die wij van deze schrijfster allerminst gewoon waren? Of zou
mogelijk de verklaring zijn, dat in dit boek een (m.i. dan niet zeer geslaagde) poging
is gedaan den gemoedsrijken humor van den roman M a r t j e V r o o m te vermengen,
te vereenigen althans, met den agressief scherpen geest van de komedie H e t
Laatste Stadium?
H.R.
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C. & M. Scharten-Antink, De Gave Gulden, een historie uit het moderne
huwlijksleven, Amsterdam, N.V. Wereldbibliotheek, 1934.
Ook de Schartens hebben ditmaal eens een, zooal niet bepaald rotterdamschen - de
hoofdpersoon is uit Rotterdam - dan toch echt hollandschen roman willen schrijven.
Er zijn trouwens méér punten van overeenkomst met het boven besproken boek van
Jo IJssel de Schepper. De z.g. moderne huwelijksverhoudingen, het vaak zoo
nuttelooze en onzinnige scheiden, het toegeven aan dikwijls zéér tijdelijke neigingen,
de wreedheden die met dit stuivertje-wisselen gepaard plegen te gaan, worden ook
in dit boek scherp en geestig aan de kaak gesteld. Maar evenmin als ‘De Slinger van
den Tijd’ in het oeuvre van Jo IJssel de Schepper, zal, dunkt me, ‘De gave gulden’
in dat der Schartens een plaats van beteekenis blijken in te nemen. Het is een vlot
verhaal van hedendaagsch huwelijksgescharrel, oppervlakkige illusies en
teleurstellingen; ontroerde en ontroerende woorden van dieper en algemeener aard,
die h e t l e v e n betreffen, zal men er vergeefs in zoeken. Wél veel grappig gevonden
gevallen! Waaronder dat van den jongen Krayenhof, die van zijn mooie vrouw moest
scheiden en met een andere trouwen om haar, de eerste, als maîtresse, pas echt en
ten volle te veroveren en te genieten, wel de kroon spant. Daar had een Molière op
het tooneel iets verrukkelijks van kunnen maken! In den roman der Schartens gaat
zelfs dit dol-komische te veel verloren in de wat laag-bij-de-grondsche, zij het dan
nóg zoo vlotte, en aangenaam leesbare, gewoonheid. Is schrijven niet meer de kunst,
de dingen van het leven als 't ware tusschen de vingers te vatten, en te laten z i e n ?
H.R.

Albert Kuyle, Tusschen Keulen en Parijs, Rotterdam, Brusse.
Er is iets dat sympathie opwekt en iets echt-menschelijks in deze aanteekeningen
van een reis naar Rome.
‘Tusschen Keulen en Parijs....’ Twee, drie keer ging de schrijver naar de heilige
stad en iedere keer onderging hij op andere wijze haar beeld, want tusschen den
leeftijd van 22 en die van 31 verandert de mensch zelf sterk en meestal wordt hij
objectiever - soms wat matter.... Hoe het zij... datgene wat Albert Kuyle gaf als zijn
belevingen van Rome is niet formalistisch, is niet geleerd of
historisch-gefundamenteerd, maar het zijn spontane reacties van een modern, katholiek
schrijver die gelooft in de macht van de moederkerk - die Rome bemint, die naar
Rome verlangt en die een reis naar Rome ondergaat als een pelgrimstocht, zij het
met eenige ironie ten aanzien van zichzelven. - Maar soms is hij voluit mensch, volop
ziel en geest die beleeft en denkt; dan schrijft hij prachtig over Franciscus van Assisi,
wiens al te zoetelijke reputatie hij eerst met vlijmende woorden verplettert, om dan
een andere, veel werkelijker, veel aardscher en veel
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reiner, een veel verhevener, want doorleden beeld van den heilige te geven. Hij heeft
het landschap van Umbrië door en door leeren kennen, het lief gekregen, het begrepen
en daardoor is Franciscus zelve hem nader gekomen.
Zeer goed is ook zijn korte karakteristiek (van 1925) over Charley Chaplin.
Soms echter is Albert Kuyle te gewild, te gemakkelijk, te modern, te
intellectualistisch. Dan gebruikt hij te weinig de krachten zijner innerlijke verbeelding,
dan speelt hij te veel, zooals er, helaas, onder de jongeren vaak wat al te hooghartig
wordt gespeeld.
Een spel dat veelal dáár gespeeld wordt, waar een tekort aan geestelijke waarde
gedekt moet worden.
JO DE WIT

Gaston Burssens, Paul van Ostayen zooals hij was en is, Antwerpen,
Avontuur, 1933.
Ongetwijfeld heeft Gaston Burssens het goed met de nagedachtenis van Paul van
Ostayen gemeend, doch wij hadden hier toch gaarne een meer objectieve en breed
schouwende biograaf aan het werk gezien. Een polemische geest als Gaston Burssens
blijkbaar is, beschikt o.i. niet over de goede eigenschappen om het levensbeeld te
ontwerpen van één die hem zeer na heeft gestaan.
Zoo moeten wij vreezen, dat ook Gaston Burssens behoort tot hen, die, volgens
zijn inleiding, voorbijgehold zijn aan den wegwijzer, die naar de reëele waarde van
den schrijver van Ostayen wijst. Voorbijgehold is Burssens in elk geval aan alles
wat betrekking heeft op den geestelijken achtergrond van het oeuvre van den
vroeg-ontslapene. Daarover immers vernemen wij nagenoeg niets. En dat maakt, dat
deze studie feitelijk een zeer geringe waarde heeft.
Trouwens het kritisch standpunt, dat Burssens inneemt, is op zich zelf reeds zoo
wonderlijk eenzijdig, dat men niet al te groote verwachtingen zou mogen koesteren,
indien de schrijver wel een poging in bovengenoemde richting zou hebben gedaan.
Voor figuren als Zielens, Rodants en Walschap heeft hij slechts woorden van bittere
verachting. Dat teekent 's mans enge horizont. ‘In Vlaanderen,’ schrijft deze Burssens,
‘is men voor het proza 50 jaar teruggegaan en schrijft men romans even ridikuul als
hun titel: Moeder waarom leven wij, een soort verbeterde editie van Conscience's:
Wat een moeder lijden kan.’ En ‘De Wandelende Jood’ noemt hij een vervelend
boek, ‘Het leven dat wij droomden’ een dom boek en ‘Adelaïde’ een kinderboek in
vergelijking met Van Ostayens ‘Diergaarde’, zooals hij er - gelukkig! - aan toevoegt,
want hij voelt zelf natuurlijk wel, dat het al te gek zou zijn, indien hij dit oordeel
zonder meer lanceerde. Men zou op dezelfde wijze nog wel andere épateerende
vergelijkingen kunnen maken, maar ik geloof niet, dat het bijster veel zin heeft iets
dergelijks te doen. Kan men werkelijk

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

215
niet het proza van Van Ostayen in zijn recht laten en dat van Zielens, Roelants en
Walschap evenzeer? Uit het vonnis van Burssens zou men moeten afleiden, dat men
maar op één manier goed proza zou kunnen schrijven, n.l. zooals zijn vriend Van
Ostayen het gedaan heeft. Ik geloof daar niet aan. Maar als het zoo is, dan moet
Burssens ook niet kikken over Stendhal en andere grootmeesters van het proza. Want
hij zal toch niet willen beweren, dat het proza van Van Ostayen in eenige opzicht
overeenkomt met b.v. ‘Le Rouge et le Noir’!
De onverkwikkelijke ‘Appendix’, die aan deze studie is toegevoegd en die handelt
over een pennestrijd, gevoerd naar aanleiding van de publicatie door Burssens van
een brief van Van Ostayen en gericht aan het bestuur van de Vlaamsche Vereeniging
van Letterkundigen, handelend over zijn bedanken voor het lidmaatschap van deze
Vereeniging, doet ons zien, dat Burssens zich zelf voor belangrijker houdt dan
gewenscht is in verband met het onderwerp van zijn studie. Het ware heel wat beter
geweest, indien Burssens de her-publicatie van deze polemiek in dit geschrift
achterwege gelaten had. Zij werpt volstrekt geen nieuw licht op de figuur van Van
Ostayen en had daarom zonder bezwaar kunnen worden gemist.
Het is te hopen, dat er later nog eens een van ruimer inzicht getuigende studie over
Paul van Ostayen verschijnen zal. Den toekomstigen schrijver van dit werk zij alvast
gezegd, dat Gaston Burssens hem met zijn boekje geenszins de wind uit de zeilen
genomen heeft.
ROEL HOUWINK

H.A. Guerber, De mythen van Griekenland en Rome, Zutphen, W.J.
Thieme & Cie, 1934.
De firma Thieme heeft ongetwijfeld zeer velen aan zich verplicht door een goedkoope
editie van dit prachtige boek verkrijgbaar te stellen. Moge de lectuur ervan prikkelen
tot belangstelling voor de cultuur der Oudheid, die zulk een groote invloed op de
Europeesche beschavingsgeschiedenis heeft gehad. Degenen, die niet het voorrecht
van een klassieke opleiding genoten hebben, zullen in dit werk een rijke stof
aantreffen, welke hen nader brengen zal tot de Grieksche en Romeinsche
gedachtenwereld. Het is daarenboven overvloedig geïllustreerd, zoodat ook aan de
vizueele vermogens van den belangstellenden lezer recht gedaan wordt. Een boek,
waar intelligente H.B.S. ers blij mee zullen zijn en dat feitelijk in de bibliotheek van
geen enkele middelbare school zou mogen ontbreken.
ROEL HOUWINK

S. Franke, Legenden langs de Noordzee, Zutphen, W.J. Thieme & Cie,
1934.
Weder een uitmuntend deel in de bekende legenden-serie. Pittig verteld,
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kernachtig geïllustreerd. De verhaaltrant treft hier bijzonder. Geen saaie
geleerd-doenerij, maar boeiend en sappig, zoodat men met het lezen niet uitscheiden
kan. Het is een genot dezen tocht langs de kusten der Noordzee te ondernemen en
te luisteren naar de bonte verhalen, die door de jaren heen in de volksverbeelding
zijn blijven leven. Voor den liefhebber-folklorist is hier een ware schat aan materiaal
bijeengebracht. Maar men kan dit boek ook gerust puur en alleen om de aardige
verhalen en invallen lezen, daar heeft, zooals wij boven reeds mochten constateeren
de samensteller S. Franke behoorlijk zorg voor gedragen.
ROEL HOUWINK

O. Fabrès, Aux Indes Néerlandaises, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, 1934.
Geestige caricaturen, door prof. Van Kan met een hoofsch voorwoord begeleid. Het
aantrekkelijke van deze teekeningen is dat zij alle de goede smaak en innerlijke
beschaving verraden van hun maker. Nergens zijn zij grof of ruw en er is geen accent
dat te zwaar valt, zoodat het het evenwicht van het geheel verbreekt. Onwillekeurig
denkt men bij het bekijken van dit werk aan onzen Nederlandschen teekenaar Jo
Spier. Voor mijn gevoel valt dan een vergelijking met de teekeningen van onzen
landgenoot toch in diens voordeel uit. Het sociaal element is bij Spier veel sterker
dan bij Fabrès, tenminste in deze teekeningen. Ik geloof, dat Spier uit Ned. Indië
heel ander werk mee zou brengen, minder harmonisch, minder dialectisch misschien,
maar ook concreeter en ontroerender. Fabrès geeft ‘esprit’, Spier daarenboven ‘coeur’.
En dat onderschatte men niet.
ROEL HOUWINK

J. Godefroy, Beknopte inleiding tot de kennis van Perzische tapijten, N.V.
Uitg. Mij. ‘Kosmos’, Amsterdam, 1934.
Met nonchalante vrijmoedigheid heeft de schrijver, plunderend uit een paar
handboeken, zonder daarbij veel blijk te geven van technische onderlegdheid, een
boekje ineengeflansd over tapijten van allerlei oorsprong. Erbarmelijke teekeningetjes
naar de verschillende ornamenten overtuigen den lezer van de volkomen
overbodigheid van deze onpractische uitgave. Een handig gidsje van het Victoria
and Albert Museum is in al zijn beknoptheid duidelijker, ook voor wie 't Engelsch
niet machtig mocht zijn, dan deze compilatie (in hoofdzaak uit Neugebauer en Orendi's
Handbuch van 1909). De tentoonstelling van Perzische kunst, in 1931 te Londen
gehouden, heeft nog eens het licht doen vallen op een aantal boeken, die den schrijver
bovendien beter hadden kunnen oriënteeren.
V. G.
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Joodse kunst en Palestina
door Marius Daalman
DE Joden zijn het volk van het boek. De Bijbel gaf hun een gemeenschappelijke
familiegeschiedenis, die niet alleen geldt voor hen, maar voor de hele mensheid. De
Bijbel nam hen op in een zelfde huiselijkheid, waarin een ieder met zijn voorvaderen
leven kon, de vorst en de onderdaan, de rijke en de arme, de soldaat en de burger.
De Bijbel behoorde bij de ploeg en bij het zwaard. Hij was wetboek en schoolboek,
voor alles te gebruiken en soms te misbruiken. De bekeerde neger, die wel nooit
enige belangstelling voor de Ilias getoond zou hebben, geloofde aan de aartsvaders
alsof het die van zijn eigen huis waren. En zeker heeft de Bijbel er toe bijgedragen,
dat de mensen zich op deze aarde thuis gingen voelen, dat zij zich haar kinderen en
haar meesters wisten. In alle talen kon men de Bijbel vertalen en hoe heeft hij al deze
talen verrijkt met woorden, beelden, gelijkenissen! De man, die de Genesis schreef,
die de zin vond ‘de geest Gods zweefde over de wateren’ was een kunstenaar, en die
andere, die de boeken der Richteren en Koningen maakte, is door de plastische
strakheid van zijn stijl, door de gelatenheid en onverbiddelijkheid waarmee hij
menselijk lot en leven opbouwt, een zo groot realist en psycholoog onder de
geschiedschrijvers, dat bij hem vergeleken de moderne meesters der geschiedvorsing
met al hun kennis en bekwaamheid niet veel meer dan vergevorderde scholieren zijn.
Niets zal echter deze mannen, deze wetgevers, profeten en psalmendichters verder
geweest zijn dan het besef van hun kunstenaarschap.
Het oude Jodendom had geen kunstenaars nodig, en, zoals de Bijbel zelf op vele
plaatsen toegeeft, de Israëlieten schijnen, toen ze uit de woestijn in Kanaän
binnendrongen, niet eens een nijverheidskunst gehad te hebben, hun werktuigen
lieten zij bij bevriende of ook vijandige buren maken, de Phoeniciërs en de Filistijnen.
Want zij vielen als Bedoeïnen een land binnen, waar zij volgens Jozua's woorden in
huizen moesten wonen, die zij niet zelf hadden gebouwd, waar zij van velden en
wijnbergen moesten leven, die zij niet zelf hadden verzorgd. Alle kunst is van
religieuse oorsprong. Jahwe had de Joden verboden, of wel: ze hadden het zich zelf
verboden, van hun God, die een zedelijk principe was, die zich uitsluitend in zijn
werken openbaarde, een evenbeeld te maken. En deze God is juist door zijn
onzichtbaarheid, door de onmogelijkheid eener zinnelijke voorstelling, voor al hun
buren, en later ook voor de Grieken en Romeinen, iets geheimzinnigs en
ongenaakbaars gebleven. De afgodenbeelden en de fetischen, die vooral voor het
aan de Kanaäniten geassimileerde landvolk in de bossen, ‘op de hoogten’, ondanks
hun mo-
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notheïstische staatsreligie onontbeerlijk was, hebben zij zeker niet zelf gesneden of
beschilderd. Men heeft de Joden een onzinnelijk volk genoemd, omdat hun het zintuig
van het oog, het genot van het zien ontbrak. Maar hoezeer wisten zij het woord, het
uitdrukkingsmiddel dat het meest van de geest is, te hanteren, om hun vreugde aan
de schepping, hun saamhorigheid, hun geborgenheid in de natuur, de macht en de
lieflijkheid daarvan te beschrijven en te bezingen als geen ander volk. De Bijbel is
de bron van alle landschapspoëzie en van alle landschapschildering, de joodse
natuurbeschouwing is niet spiritualistisch, maar zeer concreet, zeer realistisch en van
deze wereld, men zou kunnen zeggen, dat aarde en hemel bij haar opgebouwd zijn
uit het meest plastische en duurzame materiaal. De kosmogonie buiten beschouwing
latend, vindt Alexander von Humboldt in psalm 104 een nauwkeurige, volledige en
onovertreffelijke beschrijving van het zichtbare en tastbare universum.
Ook de oorlog is een vader van de kunst; de strijder wil zich mooi maken. Homerus
heeft het schild van Achilles met grote liefde en kennis van zaken beschreven, van
Saul's schild weten wij alleen dat het met olie gezalfd was. De Joden hechtten niet
aan versiering hunner wapenen; het was door Jahwe dat zij hun veldslagen wonnen
of, als ze de wet niet naleefden, verloren. ‘Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute
Wehr und Waffen’ staat in het koraal van Luther. Als geweer en wapen kon zelfs
een ezelskinnebak of de herdersslinger van David voldoende zijn. De Joden kochten
hun wapenen van de Filistijnen, die als Hellenen hun eigen smeedkunst hadden; of
ze haalden die bij geslaagde overvallen zelf en bestreden de Filistijnen met hun eigen
wapenen. Het is bij grote uitzondering dat er een enkele maal in de Pentateuch, en
nog in de Nomadentijd van het volk, een kunstenaar optreedt, door Mozes zelf besteld
om de tabernakel te timmeren en het offeren vaatwerk te vervaardigen. Deze
B e l a z e l , naar wie men in het moderne Palestina een kunstnijverheidschool genoemd
heeft, moet zelfs leerlingen en gezellen gehad hebben; van hen wordt gezegd, dat
God hun de wijsheid gaf om kunstig stenen te snijden en uit goud, zilver en erts te
beeldhouwen. Maar dit geval staat te veel op zichzelf. Toen Salomo zijn tempel liet
bouwen, die in de Bijbel in alle détails beschreven wordt, de verhoudingen zowel
als het materiaal en de decoratieve versieringen, werd als kunstenaar alleen Hiram
van Tyrus genoemd, die men uit het bevriende Phoenicië liet komen. Evenals de
politiek van de kleine staat der twaalf stammen bijna nooit zelfstandig kon zijn te
midden van zulke grote rijken als Assyrië, Babylon, Egypte en later het Perzische,
het Helleense en het Romeinse rijk, is ook zijn kunst van de hem omringende staten
afhankelijk gebleven, die beurtelings wereldrijken waren en als grote monarchieën
representatieve paleizen en tempels nodig hadden, waarvoor in hun polytheïstische
voorstellingen, in hetgeen zij voor hun eredienst gebruikten, motieven te over voor
architectuur, plastiek en schilderkunst te vinden waren. Men heeft in de laatste tijd
in Pales-
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tina veel opgravingen gedaan in het noordelijke Schomron-Sebastija, het paleis van
koning Achab, die in de zonde leefde, als ook in het zuidelijke Mizpah, dat koning
Assa als residentie van Juda stichtte en door sterke vestingen omringde. Hier in het
bizonder heeft men aan vele beeldhouwwerken sporen gevonden van de altijd weer
binnendringende Astarte-dienst. Wat men gevonden heeft aan gebruiksvoorwerpen
uit het dagelijks leven, munten, vaatwerk, werktuigen van allerlei aard, behoort onder
afwisselende invloeden tot het vooraziatische cultuurgebied, dat ten slotte - men
denke aan de geweldige tempelstad van Baalbek - met het Hellenisme een artistiek
groots verbond sloot. De belangrijkste centra van deze cultuur liggen buiten het
eigenlijke Palestina, in Syrië en Transjordanië. In de moderne kolonie Beth Alpha
in het Emek Jesreel zag ik in een oude synagoge uit vroeg-byzantijnse tijd een goed
bewaarde mozaiekvloer, waarop in een krans planten en vruchten van het land
afgebeeld waren. Men kan daar ook een offering van Isaäk onderscheiden en in een
andere synagoge uit het Euphraatdal vinden we zelfs de figuur van Mozes, de tocht
door de Rode Zee en koning Salomo als rechter. Maar dat is weer een werk uit de
peripherie, buiten de eigenlijke kern van Palestina, en dat alles wijst eerder op
ontleende dan op echt joodse kunst.
Het is met de joodse kunst in de middeleeuwen al niet veel anders gesteld; alles
wat de joodse eredienst met zijn uiterst nauwkeurig omschreven eisen nodig heeft,
zowel in de tempel als binnenshuis, wordt wel door joodse handwerkslieden
vervaardigd, maar overal is invloed merkbaar van de omgeving, van tijd en plaats;
eerst die der Arabieren, later die van Europa. Aan de geborduurde gordijnen, die de
Thora beschermen, aan de kandelaars, de rookvaten, de schotels uit metaal, fayence
en porselein kan men duidelijk de weg nagaan van de byzantijnse en romaanse invloed
tot de renaissance en het rococo.
Het zelfstandigst en het mooist zijn de voortbrengselen der schrijf- en drukkunst,
die alleen reeds door het gebruik van de Hebreeuwse taal hun originaliteit bewaren
konden. Tegenwoordig worden er verzamelingen aangelegd van de buitengewoon
mooi geschreven huwelijkscontracten, versierd met een schat van initialen en
bekoorlijke vignetten. Deze huwelijkscontracten werden in vele families vol piëteit
bewaard. De Joden zijn ongeveer tegelijkertijd met het Westen begonnen te drukken,
vooral de verzameling sprookjes der Hagadah werd telkens weer met nieuwe
illustraties herdrukt. De combinatie van de verluchting met een schrift, dat op zich
zelf al decoratief is en haar monumentaal blokkarakter niet verliezen kan, heeft in
de diaspora bizonder fraaie drukwerken doen ontstaan. De Joden bewezen ook hier
weer het volk van het boek te zijn.
Wanneer we de oude synagogenmuziek, die aan de Gregoriaanse kerkzang ten
grondslag moet liggen, buiten beschouwing laten, kunnen we wel zeggen,
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dat het mooie boek het enige aan kunstbezit was, dat de Joden in de tijd van de
assimilatie meebrachten. Aan de christelijke volken hadden zij het overgelaten van
de Bijbel voor hun kunst te profiteren. Michel Angelo schilderde Adam, die door
Gods vinger aangeraakt wordt, en schiep een Mozes uit marmer. Rembrandt, die in
de Jodenbuurt van Amsterdam het Oosten ontdekte, schilderde zijn eigen tragische
geschiedenis, belichaamd in Simson, Jacob, David voor Saul. De Joden waren ook
in het Ghetto een studerend en lezend volk gebleven, zij hadden aan hun oude boek
nog velerlei uitleggingen toegevoegd, geestelijk getraind als ze waren door de studie
van de Thora, die ook in de diaspora nooit opgehouden had, en zo waren zij voorbereid
om als philosophen en letterkundigen de westelijke gedachtenwereld zowel receptief
als productief binnen te treden. M o z e s M e n d e l s s o h n , de eerste joodse schrijver
van betekenis, was philosoof (Spinoza behoorde niet meer tot het Jodendom) en de
richting toegedaan die men in Duitsland ‘Aufklärung’ (rationalisme) noemde. Hij
was een van de mannen die het aanzien der duitse litteratuur in Europa bevestigd
hebben; de direct op hem volgende geloofsgenoten waren aanhangers en uitleggers
van Kant's philosophie. De Joden leerden vlug. Het is kenmerkend, dat de ene
kleinzoon van Mendelssohn, Felix, een groot musicus, en de andere, Philipp Veit,
een groot schilder werd, en dat de een protestantse en de ander katholieke kunst
maakte. Het sprak in de 19e eeuw vanzelf, dat er joodse schilders, zo goed als musici,
dichters, toneelspelers en economen van elke soort bestonden. De oude Jozef Israëls
was een hollands kunstenaar; Pissarro behoort tot de franse, Max Liebermann tot de
duitse kunst. Eerst sedert het begin van de 20e eeuw hebben de als jood geboren
kunstenaars een neiging of een soort verplichting gevoeld, om speciaal joodse
gebeurtenissen en episoden als onderwerp te kiezen. De eerste aandrang daartoe
kwam uit het russische en poolse Oosten, waar de Joden nog een grotere,
samenhangende massa vormden, waar zij onder de volken die hun gastvrijheid
verleenden, naar geest, taal en beschaving geïsoleerder leefden.
In Rusland bezaten ze geen burgerrecht en werden er door de pogroms maar al te
zeer aan herinnerd dat zij niet tot het heersende volk behoorden. Van daar ging de
drang uit naar een kunst, die wat onderwerp en ethos betrof, nationaal-joods zou zijn.
De voor de hand liggende stof vond men in het lijden van het joodse volk in de
diaspora, het ethos of pathos voedde zich met de Messiaanse idee. Vrome Joden
hebben het gebed bewaard: ‘dit jaar hier, volgend jaar in Jerusalem’. De in het
pruisische Posen geboren joodse schilder L e s s e r U r y maakte voor het eerst naam,
toen hij dertig jaar geleden in Berlijn zijn ‘Jeruzalem’ met de treurende Joden
exposeerde. Het waren verdreven mannen, grijsaards, vrouwen en kinderen, die
uitrusten op de vlucht en met een extatische uitdrukking naar het verre Jerusalem als
het einddoel van hun lijden uitkijken; zielige, haveloze, lichamelijk en geestelijk
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DE WIJZEN VAN EN. BERAK

gebroken figuren. Nu was de weg naar de Bijbel gebaand, waar immers alles wat
Israël doormaakte, profetisch voorspeld werd. Ury schilderde een Mozes, die de
tafelen der wet stuk slaat; toen een Jeremia, die hurkend onder de sterrenhemel er
van verre uitziet als een erratisch rotsblok. Deze monumentale schilderijen zijn niet
zijn beste; integendeel, ze zijn artistiek de meest aanvechtbare. Ury was bij de
impressionisten in Parijs in de leer gegaan en had in België en Holland gestudeerd,
hij was er trots op de schoonheid van het Brandenburgse merenlandschap en van de
stad Berlijn ontdekt te hebben.
Na Ury schilderde J a c o b S t e i n h a r d t , ook uit het pruisische Posen geboortig,
het grote schilderstuk ‘De Profeet’, een typisch werk van het toenmaals oppermachtige
expressionisme. De profeet, een nieuwe Jeremia, gaat door de nacht van een stad,
de een of andere stad, die volstrekt niet Jerusalem behoeft te zijn, en in het visioen
van zijn extase, door de macht van zijn bestraffend woord, vallen de huizen en de
straten door elkaar. Dit grote schilderij is niet interessant van kleur, met zijn doffe
grijs-blauwe, ascetische
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tinten, zodat ondanks de talrijkheid en de levendigheid der figuren bijna een indruk
van leegte ontstaat. Gelukkiger was Steinhardt in zijn grafisch werk; daar had hij als
voorganger de voortreffelijke H e r m a n n S t r u c k , die als leerboek voor vele
kunstenaars het prachtige werk ‘Die Kunst des Radierens’ geschreven heeft. Steinhardt
is een meester geworden, zowel in de tekenkunst als in de litografie en de houtsnede.
Zijn ‘Gang zur Synagoge’ schetst met een paar strepen een pools dorp in de winter
met de maan, die juist schraal en bleek opkomt over armzalige hutten en kale, rillende
bomen (afb. 8). Een oude Jood gaat zijn Sabbathgang als iedere Vrijdag; men voelt
de gewoonte, maar ook de toestand van verwachting waarin de man verkeert, de
beginnende innerlijke aandacht. Steinhardt heeft een zachte gemoedsaard, die de
gebeurtenissen van het dagelijks leven vermooit, zonder ze op een hoger plan te
brengen. Op zijn gekleurde houtsneden, o.a. het borstbeeld van een slager in
Jerusalem, is de kleur van het materiaal op dezelfde vaste, primitieve manier
aangebracht als op de beschilderde figuren der gotische houtsnijders. De combinatie
van het realistische en het fantastische in zijn natuur maakte hem bizonder geschikt,
het oude joodse sprookjes- en anecdotenboek der Hagadah te illustreren. Steinhardt
schildert de tien plagen van Egypte of het avontuur van Chad Gadja op dezelfde
wijze als deze verhalen eeuwen lang ook voor kinderen begrijpelijk verteld werden,
vol buitenissigheden en grappen, waar de familiegeest van het Ghetto zo van houdt
(afb. 3). Het zijn historische gebeurtenissen uit het leven van een oud volk,
voorgedragen in de vorm van avonturen of als geestige pointes, waarmee de oude
huisgod de vijanden van Israël bestreden heeft. Men zou Steinhardt, die zo rijk aan
fantasie is, een joodse Slevogt kunnen noemen, met dit verschil dat Slevogt Mozart,
Cervantes en Coopers Indianenverhalen geïllustreerd heeft, terwijl het Steinhardt
om de beproevingen van zijn volk, vooral in Oost-Europa, te doen is. Dit was reeds
het Oosten in het Westen.
Sedert de kolonisatie in Palestina staan de joodse kunstenaars voor een nieuwe
taak, waarvoor zij, na alles wat hier gezegd is, dus goed voorbereid hadden moeten
zijn. In werkelijkheid waren zij slecht, want ál te goed voorbereid. Juist de meest
conscientieusen onder hen hebben lang geaarzeld (en wij moeten dit respecteren),
eer zij hun palet en hun technische hulpmiddelen inrichtten op de eerste vreemdheid,
op de weerstand, die het andere klimaat en het geheel andere effect van licht en lucht,
boden. De oude kunstenaars hadden bijbelse onderwerpen behandeld alsof die van
hun eigen tijd waren; zij hadden de aartsvaders met onbezorgde naïveteit tot hun
eigen tijdgenoten, naar kleding en zeden, gemaakt en de gebeurtenissen, met enkele
motieven uit het Zuiden, verplaatst in hun eigen landschap. Rembrandt laat zijn
Simson aankloppen aan een Amsterdams herenhuis.
De ontdekking van het Oosten zoals het werkelijk is, valt voor de wetenschap en
de letteren in de laatste 150 jaar; wat de beeldende kunst betreft in
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ongeveer de laatste 100 jaar. Delacroix was een der weinigen die het afrikaanse
Oosten uit eigen aanschouwing kende; hij heeft taferelen uit Algerië en een joodse
bruiloft in Marokko geschilderd. Daarna schilderden anderen, wat ze nooit met eigen
ogen gezien hadden, of wel ze versierden Italië en Spanje met een groter contingent
aan palmen, cypressen en cactussen. Deze voorstelling van het Oosten bleef lang
zuiver litterair, was romantisch, heroïsch, ook dikwijls tendentieus in die zin. Een
bestaan van patriarchale eenvoud, schone, primitieve wildheid, grootse kleurenpracht
tegenover de grijze prozaïsche nuchterheid der europese beschaving. ‘Gottes ist der
Orient, Gottes ist der Occident’. Goethe heeft deze beide helften om één middelpunt
gegroepeerd, welk hoog geestelijk centrum hij zelf was en zo kon hij zich als Hatem
verkleed eens vrij laten gaan. Victor Hugo trok in zijn ‘Orientales’ het wijde rijke
gewaad van een sheikh aan, zette een tulband op zijn hoofd en stak een dolk in zijn
gordel, terwijl de Duitser Freiligrath een arabische hengst bereed als een dapper ruiter
van de woestijn, en als edele zanger met Bedoeïnen om een nachtelijk vuur
kampeerde.
Bij hetgeen deze mannen dichtten, schilderden de beeldende kunstenaars de
coulissen en dit theaterlandschap, bovendien door opera's ook nog gesuggereerd,
bleef lang in de mode. Wat tegenwoordig telkens opnieuw blijkt, is, dat wie daarginds
iets bereiken wil, de coulissen, waaruit het Oosten zolang opgebouwd werd, op zij
moet schuiven. Afgezien van de mensen, die het Beloofde Land alleen uit schriftelijke
overlevering kennen en uitsluitend zijn heiligheid afbeelden, maakt het toch een
groot verschil, of men na een bezoek aan deze landen als toerist slechts schetsen
meebrengt, die later onder een andere hemel, dat wil dus zeggen met een verkeerd
palet, uitgewerkt worden, of dat men in het Oosten woont, zich inleeft in de wisseling
der uren en der jaargetijden, in het dagelijks leven, met de dagelijkse behoeften,
gewoonten; het dagelijks werk vooral, dat op de poëtische schilderijen uit het Oosten
niet eens bestond.
Ook de fotografen, daarvan heb ik mijzelf op mijn reis door Palestina kunnen
overtuigen, hebben de grootste moeite op hun belichtingstabel het juiste cijfer voor
deze breedtegraad te vinden. De lucht in Palestina is veel doorzichtiger dan zelfs in
Griekenland; men onderschat de afstanden. De zon gaat vlugger op en onder, er zijn
geen overgangen als in het europese landschap, licht en schaduw staan in een geheel
andere, men zou bijna zeggen meer dramatische verhouding. Dit land heeft aan het
noordelijk deel der Middellandse-zeekust tot bij Syrië voor ons iets vertrouwds,
europees, iets van de steile karstgebergten aan de franse Riviera, maar overigens
heeft Palestina volkomen het karakter van de brug tussen Azië en Afrika. De
tegenstellingen heffen elkaar niet op, ze schijnen integendeel elkaar te lijf te gaan.
Hier de zandwoestijn, afgewisseld door oases, die tegenwoordig door het joodse
kolonisatiewerk veel talrijker geworden zijn. Ginds de steenwoestijn, vooral
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in het gebergte Juda, met kleuren, die in Europa niet bestaan, met roestrode,
roestbruine, roestgele lagen en daartussen een paarse weerschijn. Dit landschap is
vreemd, dreigend, van een ontoegankelijke eenzaamheid. De hoogste toppen der
Alpen kunnen bergstijgers, ondanks sneeuw en ijs, nog aanlokken; dit middelgebergte,
zonder enige vegetatie, verdroogd, versteend, kan geen reiziger vertrouwd worden;
het is heroïscher, ascetischer en ik zou haast zeggen onmenselijker dan de eenzaamste
Alpentop.
Het aardige museum van Tel Aviv, dat door de vele schenkingen al haast te klein
geworden is, bezit werken van Jozef Israëls, James Ensor, Maurice Utrillo, Max
Liebermann, Marc Chagall, Jacob Epstein; veel dus uit Europa, en tot nu toe bijna
niets uit Palestina. De schilders zelf zitten meer in Jeruzalem en door het particulier
initiatief van een boekhandelaar worden daar regelmatig tentoonstellingen gehouden.
Ik zag er enige landschappen, portretschetsen, taferelen uit het volksleven van
R u b i n , een schilder, die reeds naam gemaakt heeft en van wie men zeggen kan,
dat de nieuwe, vreemde en woeste indrukken van het land hem niet in het minst
belemmerd hebben (afb. 2). Men moet niet vergeten, wat er in Palestina, waar de
kamelen en de ezels der Bedoeïnen handig uitwijken voor de automobielen op de
grote wegen, behalve de natuurlijke, ook nog voor andere tegenstellingen bestaan:
de moderne kolonisatorische en industrieële werkzaamheid, met de electrische
machines aan het meer Genezahreth en de dorsmachines en de tractors in de nieuwe
nederzettingen, daarnaast de arme Fellahs, die nog de houten ploeg hanteren. Of de
rijke sheiks, die er niet veel anders uitzien dan tijdens de kruistochten en in dat
costuum per vliegtuig reizen, of ook de griekse, latijnse, armeense, koptische priesters,
de sefardische, de yemenitische en de boecharische Joden, wier levenswijze en trotse,
schilderachtige kleding van oudsher tot het Oosten behoren. Uit deze rijkdom aan
kleuren en figuren heeft de talentvolle R u b i n , die in Jeruzalem woont, naar hartelust
geput. Toch komt het mij voor, dat hij altijd nog te veel rekening houdt met de manier,
waarop men van europees standpunt het Oosten beschouwt of heeft willen beschouwen
en nog te veel werkt voor kijkers en kopers, voor wie het Oosten nooit Oosters genoeg
kan zijn. Alles wat Rubin schildert is een beetje theatraal op de manier van de vroeger
geliefde coulissenwereld gearrangeerd en dat is niet alleen merkbaar in zijn portretten
van de vele typen en volkstaferelen, maar ook in zijn opvatting van het landschap.
Met bravour geeft hij een zeker soort romantiek; zoo bijvoorbeeld wanneer hij een
arabische kameeldrijver bij zonsondergang onder de verwrongen takken van een
oude olijf neerzet: er ontstaat dan een ‘Waldweben’, als een muziek die door een
europese kapelmeester gedirigeerd wordt. Rubin is met de poëzie begonnen voordat
hij de proza vastgesteld had; of wel, hij heeft, zoals in zijn ‘Haven van Jaffa met
zeilschepen’, het land, de zee, de huizen, de waren, de mensen in de fantasie van een
droom gezien, die daarginds allang niet meer gedroomd wordt.
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Toen ik de schilder B u d k o in Jeruzalem leerde kennen en naar zijn nieuw werk uit
Palestina vroeg, zei hij me, dat hij in Palestina nog geen enkel behoorlijk schilderij
gemaakt had. Want ‘hij was daar pas een half jaar’ en zijn oog moest nog wennen
aan de totaal andere hemel en de zo verschillende stemmingen van de lucht, de geheel
andere verhouding van dag- en jaargetijden. Tot nu toe had hij zich uitsluitend
beziggehouden met kijken, met waarnemen, en wel waarnemen in de goede zin, dat
bijna zo onbewust gebeurt als het ademen door de huidporiën. Ik kende Budko al
van Berlijn als een schilder, wiens groot, natuurlijk talent zich door ernstige arbeid
tot een karakter ontwikkeld had (afb. 1); hij was een man, die niet snel werkte en die
daardoor nooit genoodzaakt was op zijn weg om te keren. Een stilleven van Budko
is een voorbeeld van rust, van klaarheid, van harmonie der kleuren, en een landschap
aan de Spree, midden uit het werkende leven van Berlijn genomen, met nuchtere
ijzeren gebouwen, banale huurkazernes, rokende fabrieksschoorstenen, wordt onder
zijn penseel, dat zowel week als hard zijn kan, uit een magere werkelijkheid tot een
bezield landschap. Ook Budko geraakte onder de indruk van de profetische of
messiaanse stemming van het Jodendom, maar hij wist zijn zelfstandigheid tegenover
de gevaarlijke nabuurschap van een spiritualistisch expressionisme te bewaren. Er
is een houtsnede van hem, die weer een Jeremia voorstelt, maar er storten geen huizen
en steden, volgens het visioen uit de Bijbel, ineen; een oude jood van het
tegenwoordige Oosten zit peinzend neer, onderzoekend, zijn God vragend, hij heeft
in de Thora gestudeerd en zijn ogen, groot van het nachtwaken, kunnen de slaap niet
meer vatten. En achter hem, van zijn eenzaamheid gescheiden door een heining staan
moderne joden uit de diaspora die vragend, afwachtend, trachtend te begrijpen, over
deze afscheiding heen kijken. Budko is wel de beste schilder van het Ghetto, hij haalt
zijn modellen uit het dagelijks leven, uit het gezin, uit arbeid en verkeer, uit de
synagoge en de Thoraschool; hij maakt zijn volksgenoten geenszins groter, noch
verheft hij ze in het symbolieke, maar hij schildert het innerlijk met de stille hartstocht,
die door het geheimzinnig leven van zijn bloed, de nog werkzame aanwezigheid van
vele generaties, gevoed wordt (afb. 5).
Zo is hij in de eerste plaats een schilder van het oog, hij concentreert de energie
van zijn figuren in de blik, die, opduikend uit een lome melancholie zich voor het
laatst nog richt op het verre doel van hun hoop, van hun behoefte aan verlossing.
Deze gestalten uit het Jodendom, gewoonlijk tot rustige beschouwende groepen
samengesteld, zijn voor ons veel overtuigender dan de in oud-bijbelse stijl gehouden
Jeremia, die voor zijn eenzaamheid toeschouwers nodig heeft en die door een koor,
ook al blijft dat stom, iets dramatisch krijgt. Verscheidene van zijn oost-joodse types
heeft Budko in zijn nieuwe vaderland teruggevonden; ook tegenover het landschap
staat hij onbevangen en hij zal dus wel de belangrijkste schilder van Palestina worden,
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die de tragische schoonheid der zand- en steenwoestijnen, zowel als de lieflijkheid
der oases, (nu door methodische europese arbeid zoveel talrijker geworden) begrepen
heeft.
De eigenlijke voorbereiding, die nodig was voor de verovering van het landschap
in Palestina, geschiedde door een vrouw, A n n a T i c h o , die reeds lang in Jeruzalem
woont en die als assistente van haar man, een groot oogspecialist, volop gelegenheid
had om met alle mogelijke lagen der bevolking, Arabieren, Joden, Armeniërs, Perzen
e.a. in aanraking te komen. Anna Ticho, een leerlinge van de verdienstelijke grafische
kunstenaar S c h m u t z e r uit Weenen, heeft ook in Parijs gestudeerd. Zij tekent
eigenlijk meer dan zij schildert en zij gebruikt als tekenstift alleen maar een zeer
scherp potlood; soms ook rood krijt of bij haar portretten wat lichte waterverf (afb.
7). Op haar kunst is met recht het mooie gezegde uit een brief van de oude Goethe
toepasselijk: ‘hier is minder dan kleur en hier is meer dan kleur’. Haar zakelijkheid
verbiedt haar ook tendentieuse of cerebrale bijoogmerken, zij laat zich ook niet
beïnvloeden door Zionisme of het een of ander Messianisme. En bovendien heeft
zij, ofschoon ze een echte ‘Wienerin’ gebleven is, alles vergeten, wat men in Europa
als gevoelsmotieven in het Oosterse landschap pleegt aan te brengen. Tussen haar
oog en dit landschap bestaan geen coulissen meer, geen enkele der overgeleverde
conventies. Haar terrein is Jerusalem, de hooggebouwde stad; en het gebergte Juda,
waar nog de wijnstok groeit en kudden weiden, dat echter meer naar het Zuiden dicht
bij de Dode Zee, waar het door vulkanische uitbarstingen opgeworpen rotsplateau
door een aardbeving weer instortte, tot de onvruchtbaarste steenwoestijn verstard is.
Wat zijn hoogte betreft, is dit slechts een middelgebergte; toch schijnt het de
Europeaan een hooggebergte door de angstwekkende kaalheid en de woest op elkaar
gestapelde, gelaagde rotsen, wier formatie zodanig ontoegankelijk en verschrikkelijk
is, als we ons niet kunnen voorstellen (afb. 6).
Aanvankelijk moet de kunstenares het werken hier moeilijk gevallen zijn, zij
vluchtte in een uiterste zakelijkheid, in haar geduldige ‘lijnentactiek’, die niet alleen
de gedaante van het land en van de steden en dorpen, voorzover die er nog zijn,
opnam, maar die ook de stenen, waarmee de straten geplaveid of de huizen gebouwd
zijn, scheen te tellen.
Toch wordt haar kunst nooit peuterig; schijnbaar zonder enige enscènering worden
haar composities niet alleen een beeld, maar ook een zinnebeeld van dit landschap.
Ik weet niet of mevrouw Ticho de geologische gesteldheid van dit bergland bestudeerd
heeft; hoe dit ook zij, zij is er volkomen in geslaagd het karakter van dit vulkanische
rotsplateau weer te geven; op dit plateau speelde zich o.a. de tragische catastrophe
van Sodom en Gomorrha af, wier geschiedenis bewaard bleef. Deze vrouw heeft de
onderaardse blik van de echte landschapschilder. Haar arabische dorpen en stadjes
zijn werkelijkheid,
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zijn vergroeid met de vormen van het gebergte. Het arabische huis heeft iets van een
hol, de arabische straat lijkt op een ravijn, tussen natuur- en mensenwerk bestaan
haast geen overgangen, een indruk, waartoe ook de monotone, grijze kleur der stenen
bijdraagt, die zich al genoeg moet inspannen om de kolossaal strakke, buiten de
regentijd bijna nooit bedekte, zon te reflecteren. De tekeningen van deze kunstenares
zijn in 't algemeen klein van formaat, maar vol als ze zijn van de naakte,
onbarmhartige grootsheid van dit landschap, schijnen ze in de herinnering tot in het
monumentale uit te dijen. De weg van deze pionierster wijst ons, hoe Palestina, het
ware Palestina, dat met de schoonheid der tuinen uit de ‘1001 Nacht’ en met elke
andere exotische pracht van het Oosten niets heeft uit te staan, door een kunst zonder
vooroordelen veroverd kan worden.
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Chineesche ceramiek op het Princessehof
door Matty Vigelius
DE groote liefhebbers en porseleinverzamelaars hebben zich de laatste jaren afgewend
van het al te bekende en ver van zeldzame produkt der Chineesche porseleinovens
der XVIIIde eeuw, die schier in geen woning van den gemiddelden Hollander
ontbreken, om hun aandacht te schenken aan datgene, wat niet alleen uit een oogpunt
van zeldzaamheid, maar vooral van wege zijn artistieke opvatting beteekenis bezit:
de vroege Chineesche ceramiek. Deze immers was plotseling een verrassing gebleken,
een openbaring. Hoe geheel anders dan het al te traditioneele van de latere perioden
was dit frissche, oorspronkelijke werk, waarin het evenwicht een hoogtepunt vormde.
Een wonder van bloei en rijpheid, van plastische kracht en intense kleurschoonheid
werd plotseling geopenbaard. Dat hieraan vroeger nooit aandacht was geschonken!
Dit feit kan echter niemand verbazen, die weet, dat deze vroeg-ceramiek tot voor
een dertigtal jaren in Europa nagenoeg onbekend was. Wel bezaten Chineesche en
vooral ook Japansche collectionneurs verzamelingen van deze bij de Oosterlingen
terecht zoo gewaardeerde kunstuiting, doch in Europa week men nog niet af van de
overbekende K'ang Hsi of latere perioden, al zag men dan ook hier en daar wel eens
bij wijze van uitzondering een goed stukje Ming-porselein.
Was er voor deze plotselinge Westersche belangstelling in de Chineesche
vroeg-ceramiek een aanleiding te vinden? Het wil ons toeschijnen, dat hiervoor twee
motieven zouden kunnen worden aangewezen. In de eerste plaats is van zeer groote
beteekenis geweest het openleggen van een groot aantal oude Chineesche graven,
welke eeuwenlang onberoerd in het ‘Rijk van het Midden’ gesluimerd hadden. Maar
bij het traceeren van spoorwagen door de onmetelijke uitgestrektheden van het land
van den voormaligen Zoon des Hemels stuitte men zoo vaak op oude graven, dat het
ondoenlijk bleek deze allen te sparen. Men weet, hoezeer de Chineezen hechten aan
de vereering hunner voorouders. Het openleggen dezer oude grafsteden moet hun
dan ook wel een daad van barbaarschheid hebben toegeschenen. Intusschen kwam
dit aan de archeologie ten zeerste ten goede, want deze graven bleken ware
schatkamers te zijn van kunstvoorwerpen, meestal in brons of aardewerk, welke
betrekking hadden op het leven der oude Chineezen.
En wel vooral was het het vaatwerk, waarop den doode het voedsel voor de reis
naar de Euwigheid werd meegegeven, eenvoudige schalen en kommen, maar puur
en nobel van vorm, dat den Westerschen handelaren en kunstkoopers in handen viel
en daarnaast kleine figuurtjes, menschelijke
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of dierlijke plastiekjes, het effigie van degenen, die eens aan hem of haar, die hier
de eeuwige slaap sliep, dierbaar waren geweest.
Maar nog een andere omstandigheid werkte mee om belangstelling te wekken
voor deze vroeg-Chineesche schoonheid uit de eerste vijftien eeuwen van onze
jaartelling. Immers de liefde tot het loutere handwerk, het zuiver ambachtelijke,
waarin schoonheid van vorm en schoonheid van kleur elkander de hand reikten, was
onder invloed van hen, die geschoold waren door Morris en Walter Crane
teruggekomen. In deze Chineesche vroeg-ceramiek was het de louterheid van vorm
en de adel van het glazuur, die tot kunstgevoeligen sprak; de sterke plastiek naast de
boeiende werking der kleur.
En zoo vinden we dan thans bij de verzamelaars van Chineesche ceramiek, die
aanspraak op dezen naam mogen maken, reeds veelal enkele vroeg-Chineesche
voorwerpen, die de trots en het geluk van den eigenaar uitmaken.
Leeuwarden mag zich gelukkig prijzen, de eenige, goed-gedifferentieerde collectie
Chineesche ceramiek rijk te zijn, die ons land in openbare verzameling bezit. Wel
bevindt zich ook te Groningen heel wat Chineesch porselein, doch dit is nagenoeg
geheel en al van het type, dat in de latere tijden vervaardigd is, hoofdzakelijk ‘Chine
de Commande,’ dus het porselein, dat in opdracht van Europeanen door de Chineezen
werd gemaakt of inheemsche porseleinen van omstreeks dienzelfden tijd. Ook deze
latere soorten bevinden zich te Leeuwarden, zoodat men daar een vrijwel volledig
beeld kan krijgen van den ontwikkelingsgang der Chineesche ceramiek. Dit latere
porselein is het, dat zoo naarstig door onze voorouders is bijeengebracht en thans
nog de roem uitmaakt van kleine, particuliere collecties. En toch behoort dit voor
een groot gedeelte, althans na de periode van keizer K'ang Hsi, tot een tijdperk van
verval, dat ons nog wel de groote bedrevenheid en technische knapheid der Chineesche
porseleinbakkers doet zien, doch niet meer bij machte is, ons zulk een diep respect
voor de eenvoudige, klare schoonheid van het werk der vroegere pottenbakkers in
te boezemen. Want de kracht wordt minder en minder in zuiverheid en schoonheid
van profiel gezocht, het decor is daarmede niet meer ten innigste vergroeid. De
porceleinen van de Ch'ing- of Mandchou dynastie (1644-1911) zoeken in overlading,
gemaniereerdheid en oververfijning te compenseeren, wat ze aan kracht en schoonheid
missen.
In het museum, gehuisvest in het fraaie Leeuwardensche Princessehof, eens de
woning van de bekende Oranjevorstin Marijke, bij de spraakmakende menigte
‘Maaike-meu’ geheeten, is echter de collectie, hoewel niet groot, buitengewoon
interessant, zoodat de Hollander, die zich tot de studie hiervan voelt aangetrokken,
in ons land nergens beter terecht kan. Wel bezit ook het Haagsche Gemeente Museum
enkele goede stukken Chineesche vroeg-ceramiek, doch deze zijn te gering in aantal
om een ook maar eenigermate volledig overzicht te geven van dit gebied.
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Al dadelijk mag het Leeuwardensch museum zich gelukkig achten, twee prachtige
vazen uit de Han-dynastie, (206-220 n.Chr.) rijk te zijn. Hoe duidelijk voelen wij,
bij deze stukken, de afstamming der Chineesche ceramiek van de bronskunst.
Het zal er wel zoo mee gesteld zijn geweest, dat het aardewerk een goedkoopere
imitatie van de bronzen tempelvazen mogelijk maakte. Maar komt niet ieder volk
vroeger of later tot de ontwikkeling van een meer of minder primitieve ceramiekkunst?
Pottenbakkersklei is immers zulk een heerlijk plastisch materiaal, dat het den
pottenbakker als het ware uitnoodigt er de duimen in te zetten en te kneden, te vormen
of te draaien tot er een voorwerp ontstaat, waarvan de vorm geheel en al de gedachte
van den maker, die zich dikwijls reeds onwillekeurig tot een kunstenaar ontwikkelt,
weerspiegelt. Zoo is er dan ook nauwelijks een volk ter wereld aan te wijzen, die het
niet tot een primitieve aardewerkkunst brengt.
Maar deze Han-vazen zijn reeds ver over de primitieve periode heen en
demonstreeren hoe reeds vele, vele geslachten van pottenbakkers gewerkt moeten
hebben, alvorens deze stoere, fraai geornamenteerde vazen het aanschijn verkregen.
Zoo is in Leeuwarden een wijnkruik die een zuiver specimen van een vrij veelvuldig
voorkomend type vormt (afb. 1). Eigenaardig hierbij is het sterk irriseerende van het
glazuur, een gevolg van een lange verblijfplaats in de vochtige aarde van het graf.
Intusschen zien we ook in het loodgroene glazuur een poging om de patine van het
brons te imiteeren. Het stuk, ongeveer 40 cm hoog, vertoont langs den schouder een
fraai bewerkten band met jachtmotieven, waaronder honden, wilde zwijnen en een
zich op zijn paard omkeerende, achterwaarts schietende boogschutter. En het is deze
boogschutter vooral, die onze aandacht gevangen houdt.
Is dit, zoo vragen we ons af, een zuiver Chineesch tafreel, deze jachtscène? Waarom
roept juist die achterwaarts schietende schutter zulke herinneringen bij ons op aan
jachttafereelen op Grieksche vazen? Is het mogelijk, dat hier Europa invloed oefende
op het Verre Oosten?
Laat het u niet al te zeer verbazen. Inderdaad, de Chineezen, misschien het grootste
handeldrijvende volk van de Oudheid, hadden reeds eeuwen voor onze jaartelling
hun uitgebreide karavanen Westwaarts gezonden. Daarbij waren zij gestuit op andere
volkeren: Perzen, Tibetanen, Klein-Aziërs. En stellig moeten reeds Chineezen in de
kustplaatsen van Klein-Azië contact gekregen hebben met de Grieksche beschaving,
met de Grieksche kunst op haar hoogtepunt van beschaving, of korten tijd daarna.
Ook met de Romeinen stonden de Chineezen in relatie, zij het ook eenigen tijd
later. De Chineezen waren toen nog niet het zeevarende volk, dat zij een tiental
eeuwen later zouden worden. Toch bestond het plan om van de Perzische golf uit te
trachten Rome te bereiken, een onderneming van niet geringe beteekenis in die dagen.
Maar weldra bleek, dat de ranke jonken voor
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zulk een tocht niet geschikt waren en men keerde onverrichter zake terug. Maar de
Romeinsche kooplieden waren niet minder verlangend naar het magische Oosten,
waarvan zij de soepele zijden stoffen, de geurige kruiden en nog zooveel meer hadden
leeren bewonderen.
Men moet den Romeinen de eerepalm gunnen van het vroegst het Verre Oosten
te hebben bereikt. In 166 n.Chr. landden zij in Cochinchina en worden in de annalen
vermeld als afgezanten van keizer An-tun (Marcus Aurelius Antonius). Nog verder
zijn de Romeinen China binnengedrongen. Cochinchina behoort ten slotte nog tot
Achter Indië, maar zestig jaar later, in 226 bereikten de Romeinsche galjoenen zelfs
Canton.
Hoe lang dit verkeer tusschen de beide wereldrijken geduurd heeft, durven we niet
te zeggen. Een tocht als deze, die waarschijnlijk van uit Egypte werd ondernomen,
moet in die dagen met schier onoverwinnelijke moeilijkheden gepaard zijn gegaan.
Aan den anderen kant lokte de begeerlijkheid der Chineesche waren, die in het door
weelde en genotzucht afgestompte leven der Romeinen een nieuwen prikkel moeten
hebben gebracht en dus rijkelijk beloond zullen zijn geworden, wel enkelen naar het
sprookjesrijk van den Zoon des Hemels.
Maar om tot onze, uit de bronstechniek voortgekomen, doch reeds zeer
geacheveerde Han-pullen terug te komen, vraag ik nog even uw opmerkzaamheid
voor de dunne oortjes in relief, duidelijk herinnerend aan de met een tijgermasker
bevestigde ringen op bronzen pullen. Het is geen jong volk meer, dat zulk een vaas
geschapen heeft. Zij verraadt eeuwen en eeuwen van cultuur en schoonheidsbeleving.
Veel soberder en primitiever is een andere vaas in het Leeuwardensch museum
die vlak bij eerstgenoemde staat opgesteld. Zij is vervaardigd van een hard, grijsachtig
soort steengoed met olijfkleurige glazuur. Men rekent dergelijke vazen, die uit de
3de of 4de eeuw na Chr. stammen, tot het type der proto-porseleinen, omdat zij een
aantal kenmerken bezitten, die men ook bij porselein, doch niet bij aardewerk vindt
(afb. 2). Zoo is de scherf hiervan fijn-korrelig en bizonder hard. Ook bezit zulk een
stuk een hooger metaligen klank, wanneer men er tegen tikt.
Wij spraken reeds over de bekoorlijke graffiguurtjes, die men zooveel in de
Chineesche graven van Wei- en T'ang periode aantreft. Om ons te orienteeren,
dateeren we even de eerste tusschen 221-618 en de tweede van 618-906. Men kan
duidelijk verwantschap bespeuren tusschen deze kleine, sierlijke plastiekjes en de
bekende Tanagra-figuurtjes der Grieken, die, hoewel tot een gansch andere periode
behoorend, toch ook hoofdzakelijk graffiguurtjes zijn geweest. De gewoonte om den
doode door zijn dierbaren te doen vergezellen treft men, zooals bekend is, bij zeer
veel oude volkeren aan en is niet anders dan een verzachting der zede, waarbij
oorspronkelijk levenden, zooals vrouwen, slaven en huisdieren met den gestorvene
begraven werden.
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Deze Chineesche beeldjes stemmen met de Grieksche overeen in argeloosheid,
frischheid en natuurlijkheid. Maar terwijl de Grieksche handwerksman met zijn
eenvoudig uit klei geboetseerde poppetjes, - die bij de officicele beeldhouwers van
dat tijdvak allerminst in aanzien waren - ter markt kwam, om daar niet alleen te
verkoopen, maar tevens het bedrijvige, vroolijke leven gade te slaan, waarnaar hij
straks weer zijn dansende- of cither spelende figuurtjes zal kneden, is de Chineesche
modelleur meer tot contemplatie geneigd, zijn z'n figuurtjes strakker, gereserveerder,
ernstiger, peinzender, al wortelen ze niet minder in het leven zelve, dan die van zijn
Grieksche collega.
Het Princessehof bezit enkele dezer plastiekjes van langvergeten kunstenaars,
waaraan hoogstens een beetje, koud aangebrachte en nagenoeg uitgewischte, roode
kleur eenig relief verleent. Maar hoe ontroerend naief en ongekunsteld zijn ze in hun
eenvoud. Let op het rhythme der zacht golvende gewaden, die het sierlijk lichaam
in alle bescheidenheid aanduiden. Het mooist is ongetwijfeld wel een prachtig kopje
met wonderlijk teere expressie. Men begrijpt ter nauwernood, hoe het mogelijk is
geweest in al deze vervloeiende, weeke lijnen en vlakken zooveel uitdrukking te
brengen. Beziet men dit kopje aandachtig, dan begrijpt men, hoe de latere schilders
in inkt met een enkele, zuiver-geplaatste lijn een kop tot leven wisten te brengen.
Vooral de Japanners, die vroeger dan eenig ander volk de aesthetische waarde der
Chineesche kunst hebben begrepen en hierop zijn doorgegaan, hebben in deze wijze
van teekenen, die haast nog meer een weglaten is, uitgeblonken.
De grafurn, welke zich in het museum bevindt en die wellicht nog in de Wei-,
doch misschien reeds in de T'angperiode thuis hoort, geeft een beeld van het plastisch
gevoel dier oude Chineezen (afb. 3). De urn is met mythologische dieren en
legendarische figuren versierd en behoort tot een type, dat vrij veelvuldig in oude
graven teruggevonden wordt.
We zijn thans genaderd tot de periode van de T'ang-dynastie. Kunt ge u het jonge,
bruisende, rijke leven van dit bloeitijdperk der Chineesche cultuur indenken? Overal
was opgang. De ontwikkeling van kunsten en wetenschappen kwam als bij tooverslag
tot vollen wasdom. De keizer omringde zich aan zijn hof met de corypheeën van
dicht- en schilderkunst. Dichters als Li Tai Po en Tu Fu verkeeren in de onmiddellijke
omgeving, van den ‘Zoon des Hemels’ flonkerend van juweelen, die straalt als een
Zon onder sterren, zooals laatstgenoemde poëet hem noemt.
De lyriek van de Chineesche dichters van dit tijdvak heeft men wel de schoonste
genoemd, die ooit vervaardigd zou zijn; ze gunt ons een blik op de zeden en
prachtlievendheid dier dagen. Herhaaldelijk is daarbij sprake van het werk van den
pottenbakker, van porseleinen brugjes en -paviljoens. De gratie dezer gedichten
wedijvert met die der plastische kunsten. Nooit zijn de graffiguurtjes zoo bekoorlijk
en gracieus, nooit geven zij op zoo volmaakte
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wijze het leven weer, nooit grijpen deze simpele dingskes zoo diep in den ziel.
Omstreeks de 8ste eeuw nadert dan de Chineesche cultuur haar hoogtepunt. Er
zweeft iets onuitsprekelijks door de lucht, dat verwant is aan diepste smart en
verlangen, en waaruit schoonheid geboren gaat worden. De ziel van den Chinees
wendt zich tot de mystiek en niet zelden ook tot de melancholie. In hem woont een
eeuwigheidsverlangen, doch de wereld is bewoond door geesten en demonen en het
gansche bestaan is een raadsel. De peinzer hunkert naar een harmonisch leven, dat
geluk bieden zal. In de eenzaamheid beleeft Lao-tse een leven met de wereld, met
hemel en aarde, met planten en dieren. In het drijven der groote natuurmachten ziet
hij het symbool van het eeuwige, van het ‘tao’ - dat is de Weg, - dat ook beheerder
van zijn ziel is en hem voert naar het juiste leven, het leven van den menschen leider
en volksopvoeder.
Maar de wijsheden van Lao-tse en Kung-tse worden omgevormd tot een wereld
van legenden, waarin noodlotsdreiging en onheil een rol spelen. Dit stemt den
peinzenden Chinees niet vroolijk of luidruchtig. Li Tai Po en zijn vrienden bedrinken
en bedwelmen zich om hun smart en de hunkering van het hart te vergeten. De
melancholieke tonen van de fluit weerklinken door den nacht. Zijn ze niet het symbool
van de ziel die nog gevoelt, dat nog een band haar bindt aan het grijs, mystisch
verleden.
Vele Chineesche vorsten zijn beroemd geweest door hun geleerdheid en
kunstzinnigheid. Zij zijn dichter en wijsgeer, fijnzinnige leiders van een groot volk.
De tweede vorst van deze dynastie wordt ons in het bizonder genoemd, als een
innemend man van buitengewone litteraire bekwaamheid. Daarnaast is hij echter een
uitnemend generaal en een zeer bedreven staatsman, wien de welvaart van zijn volk
ten zeerste ter harte gaat. De rijkdom van het land neemt in deze dagen ontzaggelijk
toe. Nieuwe handelswegen worden geopend. Men dringt door tot Indië en Tibet en
verkrijgt ook in Indo-China vasten voet. Bouddhistisch-Indische stijlprincipes doen
zich van nu af ook gelden in de Chineesche plastiek. Chineesche jonken doorkruisen
de Indische wateren en van Oost naar West, Arabische kooplieden komen zich
vestigen in Chineesche steden en de Byzantijnsche keizer Theodosius acht China
van zoo groote beteekenis, dat hij in het jaar 640 een ambassade zendt naar het
Chineesche hof.
Het kon wel niet anders, of deze geweldige bloei moest bevruchtend werken op
de kunst, en ook de bescheiden pottenbakkerskunst, die zich echter in China geenszins
tot al te groote nederigheid genoopt zag, ging een nieuwe ontwikkeling tegemoet.
Veel bezit het Leeuwardensch museum niet van de pottenbakkerskunst dier dagen.
Wie deze bestudeeren wil doet het best met zich te oriënteeren in het Britsch Museum.
Maar de stukken, die men in Leeuwarden wist bijeen te brengen, zijn op zich zelf
curieus genoeg. Zoo is er een van Midden-
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Java afkomstige wijnkan met groenig craquelé en versierd met uit stempels verkregen,
Hellenistische of Byzantijnsche motieven. Typisch T'ang is wel een goudkleurig,
geelbruin potje met vlakken voet en een zeer bizondere wijze van vloeiing van het
glazuur. Dit goudbruin glazuur is volstrekt niet het eenige, dat eigenaardig is voor
deze periode; daarnaast komen loodgroen en olijfkleur voor; soms ook gestroomde
of gevlekte, zooals het typische ‘spinach and eggs’ dat in de XVIIIde eeuw zooveel
is nagemaakt. Men moet niet denken, dat de kunst van den pottenbakker te nederig
was voor de belangstelling van het hof. Juist aan de geschriften van keizerin Wu Hou
hebben de pottenbakkers rijkelijk stof ontleend voor hun werk. De keizer was door
haar groote schoonheid en bizondere intelligentie geheel en al in haar macht geraakt
en feitelijk was zij het, die het immense rijk bestuurde. Na den dood van haar gemaal
nam zij inderdaad de teugels van het bewind in handen. Men schetst haar regeering,
een der laatste der T'ang dynastie, als gestreng en wreed, maar des ondanks wist zij
door haar krachtig optreden eerbied af te dwingen. Als ook zij ten grave is gedaald,
nemen corruptie en zedenbederf op ergerniswekkende wijze toe. Het zijn de
paleis-eunuchen, die van nu af door hun intriges de feitelijke regeerders zijn van het
Hemelsche Rijk, doch, zooals te voorzien was, leidde hun interventie tot nog grooter
verslapping van het bewind en ten slotte tot den ondergang van de dynastie.
En dan volgt er, zooals zoo vaak in de geschiedenis van het oeroude ‘Rijk van het
Midden’ weer een periode van onrust en anarchie, vol oorlog en geweldpleging,
waarin vijf vorstenhuizen in een zeer korte spanne tijds om beurten den ouden
drakentroon bezetten. Doch reeds in 960 komt er een einde aan deze verwarring. Een
generaal grijpt de teugels van het bewind en bestijgt den troon. Met hem begint de
periode van de Sung-dynastie, welke drie eeuwen zal duren en evenals het tijdvak
van het vorstenhuis T'ang, vrede en voorspoed brengen zal.
Tot dusver hebben wij slechts aarzelend het woord porselein gebruikt. En toch,
velen beschouwen juist het porselein als de hoogste triomf der Chineesche
pottenbakkerskunst. Ongetwijfeld valt hiertegen wel een en ander in te brengen. Hoe
ijl en broos en teer deze, in haar doorschijnendheid op juweelen gelijkende materie
ook zij, toch leent zij zich minder tot de forsche spontaniteit van den pottenbakker,
mist zij het buigzame van den plastischen druk der vormende handen. Het porselein
is haast altijd aangewezen op de giettechniek en hoe immaterieel het in zijn teerste
scheppingen, zooals het eierschaal porselein, ook moge lijken, het mist het
doortrokkene van den adem van het leven zelve, een bloem van was, bekoorlijk,
doch zonder geur.
Maar toch past het porselein in zijn onstoffelijke verfijning bij de overmaat aan
cultuur dier dagen. Wanneer precies het eerste porselein is vervaardigd valt niet
nauwkeurig meer na te gaan, maar dat de geboorte tot
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een grijs verleden behoort, is wel zeker. Ook staat vast, dat reeds omstreeks 600 een
soort porselein gemaakt werd, immers de legende vertelt van den pottenbakker, die
zijn keizer een aantal kostelijke voorwerpen schonk van wit ‘imitatie jade.’ En was
jade, het harde nephriet, reeds kostelijk als geen ander mineraal, door niets werd het
witte jade overtroffen. Men kan zich dus denken, dat deze blanke doorschijnende
materie, die het witte jade zoozeer geleek, zich aanstonds in de bewondering van het
hof mocht verheugen. En zoo dicht dan ook Tu Fu in die dagen:
‘Het porselein van de Ta Yi ovens is licht en toch sterk
Het klinkt met een diepen jade-klank en wordt door de gansche stad geroemd.
De ijle, witte schaaltjes zijn blanker dan ijzel of sneeuw.’

In dit verband zijn de vondsten uit Samarra, in Mesopotamië zeer merkwaardig, die
duidelijk doen zien, dat China reeds in die dagen in enge relatie stond met het westelijk
deel van Azië. De hier gevonden scherven zijn uitstekend te dateeren en behooren
thuis in de 9de eeuw. Naast brokstukken met de typische T'ang glazuren treft men
er ook scherven van een roomwitte materie met ingeperst ornament van visschen of
vliegende vogels, zooals in China omstreeks dien tijd gemaakt werd. Deze stukken
vertoonen alle kenmerken van het porselein zooals wij die kennen: het is niet in te
krassen met een stalen voorwerp, geelwit of nagenoeg wit, op dunne plaatsen
doorschijnend en op de breuk bizonder fijn van grein. Het is dus wel absoluut
gerechtigd van porselein te spreken, ofschoon de Chineezen deze onderscheiding
nooit gemaakt hebben en op ieder product van den pottenbakkersoven den naam
‘yao’ toepasten. Soms ook is het decor ingegrift en dan worden we getroffen door
de kracht en elasticiteit der sierlijk gebogen lijnen van het ranke lotosmotief. Het
vinden van deze porselein-achtige scherven van zoo vroegen datum wordt aangevuld
door een merkwaardig reisverhaal van den Arabier Suleiman, die in deze dagen
handel dreef met China. Hij spreekt van zeer fijne kommen: ‘waar men het water
door heen kon zien!’
Men mag dus wel als zeker aannemen, dat de Chineezen in dezen tijd reeds kaolin,
de echte porselein-aarde gebruikten. Waarschijnlijk week de vermenging of de
zuivering nog eenigszins af van het latere product.
Tot de hierboven genoemde witte porseleinen uit die periode, behoort het Ting
yao, waarvan het Leeuwardensch museum een enkel goed exemplaar bezit, een
groote, crême-kleurige schotel met ingedrukt ornament. Hoewel dus een goede
vertegenwoordiger van het type, behoort deze schotel niet tot het allerbeste wat in
dit genre gemaakt is. De ingedrukte, of gestempelde ornamenten leggen het in
artistieken zin af tegen de fraaie gegrifte decors vol zwier en elegance, meestal
vliegende vogels of lotosbloemen voorstellend.
Het Ting yao wordt veel nagemaakt en gaarne den would-be collectionneur in
handen gespeeld. De ervaren verzamelaar laat zich echter niet mis-
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leiden. Hij weet de bepaalde kenmerken, die als herkenningsteeken voor de echtheid
gelden, zooals de z.g. ‘tranen,’ gestolten droppels glazuur, maar ook aan het geheele
karakter van het stuk laat zich toch wel zien, of het ‘goed’ is, of niet. Een
eigenaardigheid vormt ook de ongeglazuurde rand. De schalen en kommen werden,
naar het heet, omgekeerd gedroogd, na het glazuren. De ongeglazuurde rand werd
daarom in een bronzen, een zilveren, ja soms in een gouden band gevat.
Verwant aan de Ting-ceramiek is het Tzu Chou, waarvan het Princessehof een
aantal stukken bezit. Dikwijls treft men hierbij twee over elkaar aangebrachte lagen
glazuur aan, terwijl een primitieve, maar vlotte beschildering in bruin zeer veel wordt
gezien. Een uit de elfde eeuw dateerend, porseleinen hoofdkussen van Tzu Chou
porselein behoort, hoe fraai overigens de versiering ook is, tot een type, dat nogal
eens voorkomt (afb. 5).
De Chineezen hebben af en toe hun porseleinen ook met monochrome, gekleurde
glazuren versierd. Tot de vroegste soort hiervan behoort wel het celadon, een
grijsgroene, ijzerhoudende glazuur, min of meer vettig aanvoelend. Marco Polo moet
dit celadon gekend hebben en op zijn reis door Azië naar Europa hebben meegevoerd.
De zware, buitengewoon hard gebakken schalen leenden zich wel tot zulk een
maandenlang transport per kameel door de woestijn. Hoewel sinds Marco Polo in
Europa het woord porselein in zwang komt, kan hij het onmogelijk voor iets anders
dan voor deze grijs-groene schalen gebruikt hebben. Iedere minder sterke
porseleinsoort zou immers op die moeitevolle reis bezweken zijn!
Over de benaming celadon voor deze olijfkleurige substantie zijn de geleerden
het niet eens. Tot voor kort meende men algemeen hierin den naam van den herder
Céladon te herkennen, een figuur uit een XVIIIde eeuwsch herderspel, l'Astrée. Deze
Céladon droeg zulk een olijfkleurig pakje en de Franschen, die niet alleen voor
romantiek openstonden, doch bij wie juist in dien tijd deze zware porseleinsoort
bizonder geliefd was, zòò, dat we nog vele XVIIIde eeuwsche stukken, in zwaar
verguld ormoli-vatting tegenkomen, - kunnen zeer wel den naam van den een aan
het andere hebben geschonken.
Intusschen bestaat er nog een andere lezing en ook daarvoor valt wel iets te zeggen.
Deze hoort in het woord celadon de verbastering van den naam Saladin, den
Saraceenschen vorst, aan wien een groote collectie van dit materiaal ten geschenke
werd aangeboden. Zeker is wel, dat speciaal het nabije Oosten zich voor dit celadon
interesseerde, want ook thans nog worden zeer goede stukken in Constantinopel,
Klein-Azië, Egypte teruggevonden, die ontegenzeggelijk tot de vroege celadons uit
de Sung-periode behooren.
Maar ook in ons Indië heeft de Inlandsche bevolking, lang voor de komst der
Europeanen, de groote zware, sterke schotels van nagenoeg onbreekbaar porselein
op prijs weten te stellen. In tempels bleven ze, als heilige voor-
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werpen, van geslacht op geslacht bewaard. Speciaal in de binnenlanden van Sumatra
en Borneo kwamen ze tot voor kort vrij veelvuldig voor, doch een Duitsch
ontdekkingsreiziger heeft er heel wat wreggehaald, die thans in het museum van
Gotha prijken.
Inderdaad, dit porselein leende zich wel bij uitstek tot uitvoer. Af en toe treft men
nog zulke schotels in goede conditie aan bij families, die lang op de buitenbezittingen
hebben doorgebracht, of die deze van een of anderen Chineeschen handelaar kochten;
men geeft hun den naam Palembang schotels. Reeds in de vroege middeleeuwen
behoorden de celadonschotels tot de kostbaarheden van vorsten en grooten dezer
aarde. En geen wonder! Heette het niet, dat vergif in de spijzen kenbaar werd, indien
deze op zulk een schotel werden opgediend?
Het glazuur van Sung specimen varieert in kleur van een zacht blauw tot groen of
grijs: de grootste voldoening schenkt ons wellicht de tint, die het meest aan jade
herinnert. Maar altijd haast vertoont het glazuur een zachtheid, een weekheid, die
deze vroege porseleinen zoo bizonder aantrekkelijk maken. De beste celadonschotels,
die dikwijls duidelijk doen zien, aan bronzen vormen te zijn ontleend, treft men aan
in het district Lungchüan in het Zuiden van China. Verzamelaars plegen een bizonder
zwak te hebben voor de blauwachtige tint, die algemeen bekend is onder den
Japanschen naam Kinuta seyi. Kinuta beteekent hamer en de eenigszins
houten-hamerachtigen vorm is voor celadonvazen bizonder gewild. Een Japansch
museum - de beste antieke Chineesche kunstvoorwerpen treft men niet in China,
doch in Japan, in musea, kloosters en tempels aan - is in het bezit van zulk een vaas
en deze heeft den naam gegeven aan het heele type.
Ook het Leeuwardensch museum is in het gelukkig bezit van enkele zeer fraaie
celadons, waaronder een betrekkelijk kleine, diepe schotel van Kinutakleur, versierd
met een paar elkaar tegemoet zwemmende vischjes. Zulke vischjes treft men op
Celadons bizonder veel aan.
Maar de glorie van de Leeuwardensche verzameling vormen wel de Ming
porseleinen en hiermee komen we meer op bekend terrein, want deze soort
beantwoordt veel meer aan het begrip, dat wij van porselein bezitten. Het blauw-witte
type komt er dan ook het veelvuldigst bij voor (afb. 4 en 5).
Doch welk een verschil, die vroege porseleinen uit de Ming- en zelfs nog uit de
Sungperiode, - en die uit de tijden van het laatste Chineesche vorstenhuis!
Misschien danken we de beschildering in blauw wel aan den import vanuit Perzië
van het cobalt blauw, dat door de Chineezen dan ook ‘Mohammedaansch blauw’
genoemd werd.
Wat ons bij deze vroege porseleinschilders zoo bizonder treft, is de prachtige
schildertechniek. Het is misschien niet te gewaagd, te beweren dat deze vroege
Ming-porseleinschilders voortgekomen zijn uit de school der Sung inktschilders, die
zoo meesterlijk met de soberste middelen en een groote
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vastheid van hand hun teekeningen tot leven wisten te brengen. Het is het sterk
lineaire rhythme, waarbij de contour het meest belangrijke onderdeel is, die hierbij
den beschouwer in verrukking brengt. Het schilderen is voor den Chinees een soort
handschrift. Geen Europeaan kan ooit volkomen het subtile van dit schrift ondergaan;
maar om de eigenschappen van een schildering te leeren waardeeren is het noodig,
dat we ons rekenschap geven van het karakter van iederen penseelstreek, gevoelig
tot in het kleinste haaltje. De Chineesche teekening is altijd vloeiend, met lange
gebogen lijnen, die nooit abrupt worden afgebroken. Waar de Chineezen vooral
bewegelijkheid zoeken uit te drukken, de vloeiende, golvende cadans, kunnen we
begrijpen, dat we deze ook op het porselein vinden afgebeeld. Het zijn snelle ruiters,
vliegende vogels, jachtscènes en vooral wiegende waterplanten, die we op het
porselein aantreffen. Op den voorgrond vindt men geen uitvoerig detailwerk. Het
oog wordt getrokken naar de groote vormen van bergen en boomen, die het rustige
fond vormen, waartegen de bewegelijke partijen contrasteeren. Een gevolg van dit
lineaire rhythme is het decoratieve karakter van de Chineesche schilderkunst. Ieder
tafereel is volkomen in evenwicht. Ledige ruimten staan in bepaalde, uitgesproken
verhouding tot de gevulde partijen.
De voornaamheid en waardigheid, die we op de beste Ming-stukken aantreffen
verminderde sterk tegen het einde der dynastie. Slechts zelden, zooals bij sommige
stukken K'ang Hsi blauw-en-wit en bij de beste stukken ‘famille verte’ of ‘famille
noire’ vinden we nog iets van de vorige grootschheid terug (afb. 6 en 7). Maar als
regel vertoon en de latere porseleinen, welke ook rijkelijk vertegenwoordigd zijn in
het Leeuwardensch museum, - wel een groote bedrevenheid en bravoure, doch missen
zij de warmte en diepte van het gevoel.
Het mag daarom een bizondere aantrekkelijkheid van dit museum heeten, dat het
op het gebied van de Ming-porseleinen zoo bizonder rijk is. En niet slleen het
blauw-wit, - maar dit toch wel in de eerste plaats - vraagt er om uw aandacht. Ook
gekleurde stukken, waaronder veel het eigeel van het keizerlijk hof voorkomt, is
voor den liefhebber belangwekkend.
Het patricische huis, in welks naam de doorluchte bewoonster nog voortleft, vormt
een waardige entourage voor deze unieke collectie, waarin dus ten slotte niet alleen
de vroege ceramiek, maar ook de latere en meer bekende soorten vertegenwoordigd
zijn.
Sinds de afsluitdijk tot stand kwam is Friesland uit zijn isolement verlost. Mogen
de ware liefhebbers van de kunst van den pottenbakker den weg vinden naar het hart
dezer provincie, om er een bezoek te brengen aan de rijke collectie Chineesche
ceramiek, die met zooveel liefde en piëteit werd bijeen gebracht.
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De marionetten van Grietje Kots
door Van den Eeckhout
‘VADER, mag ik nog een vel papier?’ En eer de vader, die aan zijn bureau zit, goed
heeft gekeken, is de jongen er met een van 's mans mooie postvellen van door. Het
ventje zit straks aan de eettafel en houdt zich onledig, met een al eerder gestolen
potlood, een kerk te teekenen (als een peperbus) en twee boomen (als recht overeind
staande tuinharken). Zijn tong hangt half uit zijn mond. Zijn hoofdje neigt terzijde.
Het is aardig, zooals zoo'n kind heel diep verdiept is in deze primitieve uitwerking
van eigen fantasie en in dit afbeelden van stukken natuur, die hem zijn bijgebleven,
Als zulk een kind in de oogen van de ouders ook nog ‘talent’ heeft, zoeken ze iemand,
die leiding kan geven bij de ontwikkeling daarvan. En als die leiding goed is, d.w.z.
als de leerling nauwelijks merkt, hoe het door allerlei duwtjes is, dat hij ‘opschiet’,
dan heeft zoo'n kind ook bij voortgezet teekenen vrucht van zijn ‘tijdverdrijf’.
Maar teekenen, al geschiedt het dan met de hand en spreekt men zelfs van
handteekenen, is geen handenarbeid. Het oefent behalve de fantasie den blik, doch
het direct contact met de materie, dat erbij plaats heeft, verdient eigenlijk niet eens
dien naam. Het teekenen is vooral geesteswerk, bijna zoo geestelijk is het als
gedachten neerschrijven, het teekenen is een geestelijk spel.... op een plat vlak.
De schilderes en marionettenvervaardigster Grietje Kots te Blaricum heeft sinds
korten tijd - op Zondagmorgen bij haar thuis in haar atelier, en des Woensdagmiddags
in Amsterdam bij de familie Von Saher - schooltjes ingericht voor kleine kinderen,
aan wie ze leiding geeft bij het ineenprutsen van marionetten.... en bij het spelen
ermee op een geïmproviseerd tooneeltje; een tooneeltje, dat het meest lijkt op de
bovenste helft van een poppenkast. Het is zoo maar van oude peluche gordijnen en
een paar staken provisorisch in elkaar gezet op een laag platform, maar toch kunnen
er zich twee, desnoods drie kinderen in verborgen houden en uit hun achterschuilplaats
door henzelf vervaardigde, aan draadjes hangende marionetten besturen.
Het is maar een begin, en ‘Tante Griet’, zooals het kindervolk zijn leermeesteres
en oudere kameraad noemt, ziet het dunkt mij ook enkel als zoodanig: een begin van
een n i e u w l e e r m i d d e l zou men kunnen zeggen, een leermiddel, waardoor de
kinderfantasie niet alleen (als met teekenen) in een plat vlak en louter ideëel zich
beweegt, doch waarbij nog allerlei anders komt kijken, dat gunstig werken moet op
de ontwikkeling, en zelfs op de op-
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voeding van het kind.... Evenals bij het teekenen onder goede leiding, wordt aan de
kinderen ook bij dit marionettenmaken alvast zooveel mogelijk hun eigen initiatief
gelaten, doch dat initiatief behelst niet meer een uitbeelding op een plat vlak, nu is
het er een in de ruimte, m.a.w. speelt hier de fantasie van het kind in ruimtelijkheid.
Verder wordt voor de leerlingetjes niet uitsluitend het potlood of een andere teekenstift
middel tot uitdrukking, doch liggen de middelen voor hen te kust en te keur te grijpen:
wat kan men niet allemaal gebruiken, als men zich zet tot het maken van poppen?
Het marionettenklasje zit dan ook midden in een rommel, dien men een heidenschen
rommel zou noemen, had niet de leidster alles in open kartonnen doozen geborgen,
waarin de kleine handjes herhaaldelijk - als ze weer wat hebben moeten - zitten te
graaien. Te graaien naar een lapje bruin fluweel, omdat het paard, dat ze maken
zullen, met aller instemming een ‘vos’ zal worden, of naar een snipper van een oud
bruin bontje, omdat van zoo'n half leerachtig en half harig ding prachtige paardenooren
zijn te maken, of naar twee stukjes rood koraal, omdat de neusgaten van een kabouter,
die ook al op stapel staat, er frisch mee zullen uitzien, of naar een holle
damesjapon-knoop, die, met aan ijzerdraad geriste gelijkkleurige kraaltjes als oor,
tot een - exotisch! - theekopje kan worden omgetooverd, of.... maar u vult zelf wel
in, ik zou aan het opsommen kunnen blijven.
Zie intusschen hoe de meisjes en jongens - van 7 tot 11 jaar - om de ateliertafel
zitten. Zij zijn - over hun eigen schat gebogen of met de ellebogen op den tafelrand
- even verdiept in hun poppencreaties als uw jongen verdiept was in zijn teekening
- een holenteekening! - van torens en boomen op uw postpapier. De kleine handjes
naaien de bruine japonstof om een worstje van klei heen: de buik, zeggen ze, van
het paard. Die klei hebben ze natuurlijk eerst zelf geboetseerd. Hoe zit een paard in
elkaar? Heb je eerst eens een paard goed bekeken, Tini? vroegen we. O ja, maar het
was wel erg ‘moeijik’ geweest, en inderdaad een lichaam van een behoorlijk ros ziet
er niet uit als een cacaobus - geen nood echter, waarom zou de paarderomp niet zoo
blijven? - Tante Griet zal er hoogstens even wat van zeggen, denk ik, misschien geeft
ze twee deuken met haar duim tegen het borstgedeelte, dat immers bij een paard juist
zoo mooi omlaag loopt, maar dan doet ze het met de kinderen samen, opdat de heele
paardconstructie kinderwerk blijft.
En Tini, die gekozen heeft het paard te maken, en die de klei heeft gevormd, naait
met haar kleine meisjesvingertjes omzichtig steek na steek, totdat ze bij den hals
belandt.... en wat moet dat nu, zij zit er mee! Haar oogen kijken al naar Tante Griet,
die echter in den anderen hoek bij Raldo staat: Raldo maakt uit een laag sigarenkistje
plus veel pijpedoorstekers en een geelkoperen gordijnring een vogelkooitje, en waar
hij met een boor het brosse kistjeshout door te groote haast bezig is te splijten, kwam
de Tante te hulp. Tini gaat daarom maar door op haar arme eentje. Ze draait het
bruine
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paardelichaam naar rechts, naar links, ze trekt de stof aan den hals met den draad
zooveel mogelijk op een propje, en dan: haar handje verdwijnt in een klein doosje
en ze haalt er een completen paardenkop uit. Met twee ovale natriumgele metalen
knoopen voor de oogen: een Nibelungen-paard - zeker een sprookjes-paard, Tini?
Ja, zegt ze, het is het woonwagenpaard, die woonwagen is een sprookjeswoonwagen.
Maar vind u, dat ik die kop nu al aan de hals kan zetten? Het is zoo raar! - Maar daar
komt de leidster juist aan en bepraat met het kleine kind de voors en tegens van
verschillende oplossingen met dien hals. Een halszaak! En even later zie ik het meisje
met frisschen moed den kop aan den bruinen romp vastnaaien.
Als in een klas de kinderen aan het teekenen zijn, is dat wel een klassewerk, maar
geen gemeenschappelijk werk, integendeel in heel hooge mate een individueel werk.
Ieder kind verdiept zich in een, door den onderwijzer voorgeteekend of in natura ten
toon gesteld voorwerp, of wel het volgt zijn geheel persoonlijke fantasie. In het
marionettenklasje van Grietje Kots zitten de kinderen ook meestal elk in zijn eigen
werk verdiept, maar zij kunnen dat niet anders doen dan in een voortdurend besef
van samenwerking. Hoe is de klas bijvoorbeeld met dat woonwagensprookje
begonnen? Een van de kinderen had een paar stukken mica opgediept onder de andere
kramerij vandaan, die in de doozen ligt, en had die rookerige doorzichtige dingen in
triomf laten kijken: Echt iets voor oude vensters! had het uitgeroepen. En toen stonden
ze in een kring en bouwden hun nieuwe plannen op: vensters voor een woonwagen,
zei er een, een groote woonwagen met een prinses erin. O ja, een ander: en die
garenklossen als wielen! Maar dan moeten we een paard hebben om ervóór te spannen.
Een bruìn paard, zooals van boer Lamphen. We laten - zegt weer een ander stemmetje!
- die wagen ontmoeten door een toovenares! Ik wil zoo graag eens een toovenares
maken, Tante Griet! En het meisje haalt uit een hoekje een lapje goudgeel glinsterend
figurantengoed en laat zwart stopsajet zien, dat ze voor de haren van de bij voorbaat
geliefde heks gebruiken wil en een geribde knoop voor tiaraächtig hoofddeksel! Op
den gelen mantel zal ze een zon, een maan, en veel papieren sterretjes plakken. Welnu
- zit daar soms geen opvoedende kracht in, in dat gemeenschappelijk bedenken door
de kinderen van ‘eigen’ sprookjes.... die ze - met hun tweeën of drieën in het
marionettentheatertje verscholen - straks enthousiast voor u opvoeren, zonder
souffleur, ja zelfs meestal zonder vastgelegde tekst, want achter de coulissen geven
ze elkaar door fluisteren en door kleine ribbestooten - een heel enkelen keer met hun
allen in een lachbui schietend - aanwijzingen voor een aardig, een ander weet het
nóg aardiger of - gelukkig! - ook wel voor een kinderachtig verloop van het
marionettensprookje! Het is geen schooltje. Het is een kleine gemeenschap. Een in
de marionettensfeer levende kinderfamilie!
Wie van ons - als we geen kinderen zijn - denkt nog aan marionetten?
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De eenige Hollandsche marionet, die algemeen bekend is gebleven en steeds succes
heeft, is de heer Jan Klaassen! (In Zuid-Duitschland en Oostenrijk heet hij Casperle.
In Engeland Punch. In Frankrijk Guignol. In Spanje Don Cristoval. Er zullen wel
lezers zijn, die de lijst kunnen aanvullen). Maar reeds de oude Egyptenaren kenden
marionetten, en overal in Europa, door alle eeuwen heen, zijn zij juist voor de
volwassenen een groote vermakelijkheid geweest en ....ook een middel tot politieke
en cultureele uiting.1) Het leven heeft sinds de opkomst van de gedrukte pamfletten,
de pers en de caricatuur en tegenwoordig door de populariteit van tooneel, film en
radio aan het zoo expressieve maar in verband met onze technische verwendheid zoo
primitieve middel van het marionettenspel helaas geen behoefte meer. Het is daarom
- van een klein aesthetisch reveil afgezien - nog alleen van belang in achterlijke
Europeesche gebieden, én.... voor de kinderen.
Maar waar het middel zoo buitengewone uitdrukkingskracht heeft, en het juist
door zijn eenvoud precies aan den geest van het kind zich aanpast, dat er zijn
verbeeldingsleven zoo gaarne mee vult, daar verdient deze eerste proefneming van
de Gooische schilderes en marionettenvervaardigster, om jonge kinderen aan het
produceeren van poppen en aan het spelen met die poppen te zetten, alle aandacht.
In ‘de eeuw van het kind’ probeert men immers van alles, om in het wordende
menschje een eigen initiatief en een eigen fantasie zich zoo rijk mogelijk te doen
ontwikkelen, liefst zou ik zeggen als het kan in vereeniging met zijn kameraden. En
in dit maken van marionetten zit juist alles wat in dezen gedachtengang goed is:
namelijk combinatie van gemeenschapszin, ruimtelijke fantasie en handenarbeid.
Als men dan verder doordenkt op dit middel van ontwikkeling (en tevens van
pleizier) voor het opgroeiende kind, dan wordt men gewaar, hoe het meedoen aan
zoo'n marionettenklasje ook in den meest volstrekten zin het goede omgekeerde is
van bijv. kinderbioscoopbezoek. Kleine jongens en meisjes moeten vaak worden
beziggehouden. Dat is in veel gezinnen maar al te waar. De ouders weten op vrije
middagen soms weinig raad met het ontevreden gezicht van hun spruiten, hun
rondhangen bij de ‘groote menschen’, hun landerig urenlang liggen lezen in een
kinderboek. En dan nemen zij ze maar mee naar de bioscoop, het nooit falende
redmiddel, de panacee. En wat gebeurt daar? Het kind ziet er - gesteld nog het gunstige
geval, dat er kinderfilms worden afgedraaid - reeds uitgewerkte fantasieën.... van
anderen. Het kind is daarenboven bijna altijd er zelf passief bij. Zijn hersenleegte
wordt gevuld met een verbeeldingsleven, dat hem (interessant of niet) als het ware
wordt opgedrongen. Is dit niet juist het omgekeerde van wat Griet Kots hun geeft?
Daar, in haar atelierkamer, verzint de heele groep jonge

1) De naam komt sinds de middeleeuwen van de Mariabeeldjes: mariettes, mariolettes,
marionettes. In de Renaissance spelen zij een rol in het Italiaansche leven als puppi, pupazzi,
fantoccini: voorloopers van de commedia dell' arte, waarbij de tooneelspelers en -speelsters
nog veel marionettennamen behielden.
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kinderen van stukje tot beetje een eigen - natuurlijk uitsluitende primitief scenario,
maar het kind is zelf primitief. En in kameraadschap met de leidster ontwikkelen zij
dan - niet passief maar actief, dat is het mooie - hun eigen fantasiewereld. Wat voor
jonge volkeren, bijv. voor die der middeleeuwen, rijk genoeg was aan
verbeeldingsmogelijkheden (n.l. het marionettenspel), dat is precies van pas voor
het jonge volk, anders gezegd voor onze kinderen.
Weinig dingen acht ik voor het kind en voor de maar juist volwassenen zoo
opvoedend als sommige tooneelspelen. Het West-Europeesche onderwijs, dat volgens
getuigenis van het ruimst begaafde deel van hen, die de inrichting ervan bepalen,
behept is met den kanker van de mandarijnigheid, de veel- en betweterij, vindt in
Engeland de reeds heel verstandige correctie van de sport. Niet natuurlijk van de
‘sport’ om naar sport te kijken, maar van een methodische en faire beoefening ervan.
De Engelsche jongens weten daardoor minder, en zijn meer. Misschien zou - dunkt
mij althans - een ideale opvoeding deze zijn: de Engelsche opvoeding onder invoering
van obligatoir tooneelspel (uitsluitend de beste klassieke stukken) voor kinderen, bij
wie de puberteit is ingetreden en daarmede de ontvankelijkheid voor het poëtische
in 't algemeen, en het dramatische in het bizonder. Voor de uitwerking van deze
gedachte is dit opstel over kinder-marionetten niet de juiste plaats. Maar ik wil alleen
zeggen, dat de verstandelijke en psychische verdieping, die de rijpere jeugd winnen
kan door inleving in dramatis personae en in de heele sfeer van een grootmenschelijk
tooneelstuk, voor de kleintjes wellicht gereed ligt in zoo'n opbouw - zèlf, met eigen
oordeel en eigen handjes - van een poppentooneel. In die sprookjes leven zij zich,
door het marionettenmaken en spelen, in op de wijze der eigen verantwoordelijkheid.
Het voordeel, dat voor oudere kinderen het instudeeren en telkens repeteeren van
belangrijk-menschelijke rollen oplevert, wordt door de kleintjes verkregen, wanneer
zij niet maar het ééne sprookje na het andere door de juffrouw of door moeder hooren
vertellen, maar wanneer zij het geheel van zoo'n feeënspel zich, voorzoover een kind
dat kan, geheel eigen maken, met hun hoofdjes én hun handjes allebei.
Ik heb kunnen opmerken, dat de meisjes en jongetjes in een marionettenklas van
het een op het ander komen. Ook volwassenen ondervinden, dat het in het wezen
van iedere plastische bewegingskunst ligt, dat ze haar werkingssfeer gaarne uitbreidt:
Het tooneel leidt tot decoratieve kunst en zelfs tot pogingen, die zuivere architectuur
naderen, het leidt tot het huwen van muziek aan actie, en zoo kan men wel voortgaan.
Het poppenspel heeft dezelfde lust in associeering. Van marionettentooneel komt
het kind vanzelf tot de zingende marionet -, maar ook tot een verheviging van het
element der verrassing, dat in zulke, aan touwtjes handelend optredende poppen zit:
de dreumes gaat al heel gauw de marionet met goochelarij verbinden.... Het kind
forceert dan echter de zucht naar het onverwachte en op zichzelf ver-
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bazende, en een goede leiding zal daarom zulke invallen - als uitzonderingen - laten
gaan, maar ervoor waken, dat het mooie marionettenwerk er niet door wordt afgeleid
naar een ermee verwante maar verstandelijker en daardoor lagerstaande sfeer. Ik zag
ook in de les bij Grietje Kots die goochellust zich even baan breken. Het was
opvallend met welk een spottend pleizier een van de kinderen zich eraan wilde
overgeven. Opvallend ook, omdat reeds van ouds de poppenkast en de goochelarij
zijn samengegaan. Het marionettenspel is naar het schijnt in China, duizenden jaren
geleden, uit de goochelarij ontstaan en heeft zich in elk geval nooit heelemaal daarvan
losgemaakt, zoodat ook nu nog het - ginds soms rijkaangekleede, populaire
marionettenspel wordt uitgevoerd door een goochelaar.
Die vereenzelviging van goochelarij en sprookje is - of vergis ik mij? - typeerend
voor den aesthetischen maar onmystischen Chinees! Als onze kinderen echter zich
van een poppenspel bedienen, varen zij pardoes met volle zeilen naar droomland toe,
en dan zijn hun gevoelsleventjes er ook geheel mee gemoeid. Geen paard van peluche,
geen hond van astrakan, geen vogelnest van lucifers en watten of hun hart hangt
eraan in een menschelijk verbond. Een hémelsche illusie vormt het
marionettentooneeltje voor het kind. Trouwens in de Duitsche taal is het gezegd
geworden door den naam, die van kindswege aan de poppekast gegeven is: de kinderen
spreken van ‘das Himmelreich’.
Wordt, zal iemand vragen, door het zelf actief meedoen aan het marionettenspel,
de sprookjessfeer niet verstoord voor het kind? Ik heb dit bezwaar in 't eerst zelf
voelen opkomen, maar ik ben gerustgesteld door het bijwonen van een
marionettenklas. Voor het kind gaan droom en werkelijkheid voortdurend in elkaar
over! De kleine Jan, die een houten paard ziet, i s even het paard, is daarna weer Jan,
om soms én Jan én paard tegelijk te zijn. De leerlingetjes van Tante Grietje naaien
een oor aan een lossen paardekop of buigen de ijzerdraad-pootjes van een pas
gereedgemaakte vink even realistisch-weg als een kleermaker een voering verstelt,
maar dat verhindert niet, dat straks het paard en de vink lévende figuren voor hen
zijn in het sprookjesspel. Ja, men mag verder gaan: die voor de fantasie van een
volwassene soms een oogenblik griezelige, al te aparte paardekop, raken zij aan met
niet de geringste bevreemding: immers in hún droomleven geldt sterk het ‘pars pro
toto’: een deel figureert bij elk kind heel gemakkelijk voor het geheel. Het meisje,
dat aan den lossen paardekop zat te naaien, streelde dit voorwerp, (dat - als het grooter
was - voor een slagersvitrine geschikt zou zijn geweest), zooals een amazone met
liefde haar eigen ros op den hals klopt.
Behalve dat kinderen op de beschreven wijze een a c t i e f aandeel krijgen aan den
opbouw van het telkens varieerende levens-sprookje, geeft het marionettenwerk hun
gelegenheid onderscheid te gaan voelen in besturen van mooie en minder mooie
bewegingen. Met de poppen, die zij eenmaal ge-
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maakt hebben, en waar hun hartje aan hangt, spelen zij nu de bekende sprookjes of
soms wel grappige drama's van eigen verzinsel. Hun leermeesteres heeft hen ingewijd
in de geheimen van de bewegingsmogelijkheden der marionetten. Wat in de
poppenkast met de hand gebeurt, die in de pop schiet als in een handschoen, en bij
de wajang met lange stokjes, door den gehurkten executant van onderen bewogen,
- gebeurt bij de besturing van onze Europeesche (en de Chineesche enz.) marionetten
door draden, waaraan romp of hoofd, en armen en beenen verbonden zijn. Van twee
stokjes in kruisvorm gaan de draden meest uit. Ook, en dat verrijkt inderdaad de
beweging der poppen, gebruikt men vaak twee aparte stokjes, die elk met andere
ledematen van dezelfde marionet in verbinding staan. Grietje Kots op haar beurt doet
de kinderen de allereenvoudigste methode volgen, waarbij alle draden, waarmee een
pop bediend wordt, in één enkel stokje uitkomen, zoodat de marionetten-bestuurder,
alleen door het in verschillende richtingen doen overhellen van dat korte stukje hout,
de positie van de poppelichaamsdeelen beïnvloedt. Maar nu kunnen de kinderen eens
zien, en niet alleen zien doch beleven, hoeveel gratie uitgaat van deze onwillekeurige
mouvementen, waarvan zij de hoofdbeweging in hun hand hebben.
Om aan deze opmerking meer relief te geven dan ik zelf zou kunnen, veroorloof
ik mij een aanhaling uit eenige zeldzaam klare en mooie notities van H. von Kleist,
die men o.a. vinden kan in het aardige verzamelwerkje ‘Marionetten’, dat in '25 onder
redactie van Werumeus Buning, van Wessem en Kelk, bij S.L. van Looy verschenen
is.
Kleist heeft in 1801 een beroemd eerste-danser bij de Opera telkens weer een
marionettenvertooning zien bijwonen, en hij stelt hem vragen.
‘Ik vroeg naar de mechaniek van deze figuren en hoe het mogelijk was, de
afzonderlijke ledematen en hun zwaartepunt zoo te regeeren als het rythme van de
bewegingen of den dans eischte, zonder dat men myriaden van draden in handen
had.
Hij antwoordde, dat ik het mij niet zoo voorstellen moest alsof elk onderdeel tijdens
de verschillende momenten van den dans afzonderlijk door den speler beheerscht en
bespeeld werd. Elke beweging, zeide hij, had een zwaartepunt, en het was genoeg
dit, in het binnenste der figuur, te regeeren; de ledematen, welke niets als slingers
waren, volgen, zonder eenig nader toedoen, op een mechanische wijze, vanzelf.
Hij voegde daaraan toe dat deze beweging zeer eenvoudig was, dat telkens wanneer
het zwaartepunt in een rechte lijn bewogen werd, de ledematen reeds gebogen lijnen
beschreven en dat vaak het geheel, slechts op toevallige wijze in beroering gebracht,
reeds in een soort rythmische beweging raakte, die op een dans geleek.
Ik vroeg hem of hij geloofde dat de speler die deze poppen regeerde zelf
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danser was, of tenminste een begrip van het schoone in den dans hebben moest?
Hij antwoordde dat, als een of ander, van zijn mechanischen kant bezien, niet
moeilijk was, daaruit nog niet volgde dat het geheel zonder gevoel uitgevoerd kon
worden.
De lijn, die het zwaartepunt te beschrijven had was weliswaar zeer eenvoudig en,
naar hij meende, in de meeste gevallen recht. In de gevallen waarin ze gebogen was,
scheen de wet van hare kromming tenminste van de eerste of hoogstens van de tweede
orde, en ook in dit laatste geval alleen elliptisch, welke vorm der beweging (de
gewrichten in aanmerking genomen) ook de natuurlijke was, zoodat het van den
speler geen groote kunst vergde om ze te vormen.
Daarentegen was deze lijn, uit ander oogpunt bezien, iets zeer geheimzinnigs.
Want zij was niets anders dan de weg van de ziel des dansers, en hij betwijfelde dat
ze op andere wijze gevonden kon worden dan daardoor, dat de speler zich in het
zwaartepunt van de marionet verplaatst, d.w.z. met andere woorden: danst’.
Ik geloof, dat ontvankelijke jonge kinderen, door het zelf meedoen aan de
vervaardiging eerst en daarna aan de besturing van marionetten, waarvan het, men
zou willen zeggen: magisch-vanzelfsche leven hierboven is aangeduid, hun
verbeeldingsleven moeten verrijken en zich meer bewust zullen worden van veel
latende mogelijkheid tot schoone beweging. Daarom in de eerste plaats begroet ik
dit initiatief van de marionettenschooltjes.
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In memoriam
door P. Hoogenboom
Wie sprak de woorden, die mij zoo vervulden,
De zachte woorden van zijn schaamlen nood?
Was het de avond, die zijn stem verhulde?
Het was de avond niet - het was de dood.
Was het de avond, die zijn wezen maakte
Tot een ontroering, zuiverder dan leed?
Het was de dood, die onze zielen raakte
En om het sterven zacht glimlachen deed.
Wie sprak met kommer de beminde woorden?
De laatste klanken, die mijn hart behield,
Waarin een schaduw was, die ons bekoorde,
Zooals de schaduw ook den dag bezielt.
En wie ze sprak is door den dood verkoren
Om aan de verre stilte te vergaan,
En in de ziel is het geluk geboren
Om door den dood het leven te verstaan.
O, vele woorden, die een hart verhaalde,
Waarin de avond al zijn donker goot. Wàs het de avond, die erover daalde?
Het was een glimlach - ach, alleen de dood.
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Uw laatste fluistering....
door Jac. van Hattum
Uw laatste fluistering verstierf;
wij stonden rond Uw bed gebogen;
toen, of Uw Geest zich dat verwierf,
kwam Schouwend-Leven in Uw oogen.
Uw uitgeteerde hand bewoog
en weer verstilde, roerloos even......
..............., dan zonk ze........
en dan brak Uw oog................
Dit was de winst van Uw schoon leven.
En altijd als we zijn vereend
om Moeders sterven te gedenken,
ziet elk voor zich Uw kleine hand
vertroostend achter 't leven wenken.
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Zoo de vader zoo de zoon
door F.V. Toussaint van Boelaere
‘DAAR komt geen einde aan de droogte, mijnheer Alexander,’ zei de haarkapper,
terwijl hij de magere wangen van zijn patient met zeep inwreef; ‘'t heeft Zondagavond
wel hard gebliksemd en geregend op de kust, maar wat helpt dat, 't zou twee dagen
lang moeten regenen wil 't land er van profiteeren. Wij zijn drie waterloopen
voorbijgereden, daar was geen centimeter water in, maar alles slijk, en stinken,
menheer....’
Sander, 't hoofd achterover gebogen, 't gelaat vol schuimende zeep, liet den kapper
maar praten. Hij luisterde niet eens; ter nauwernood vernam hij 't geronk van de
woorden. Hij wist dat, viel hij spreker in de rede, ook al was het slechts om hem
gelijk te geven, wat met een enkel woord kan, de vloed der lijzige volzinnen over
weêr en wind niet meer te stuiten zou zijn. Van zelf zou hij nu ophouden.
‘Ja stinken, menheer. Dat dit in onzen tijd nog mogelijk is.... we worden goed
geregeerd! Want men zal mij niet doen gelooven dat daar geen ziektes van
voortkomen, malaria en zoo al, hoewel men zegt dat die ziekte niet meer bestaat.
Uw kop recht, menheer....’
De oogen geloken, keerde Sander zóó zijn hoofd dat het gemakkelijk op de kruk
rustte; hij schoof zijn lijf wat naar voren en lengde zijn beenen uit. Het was of gansch
zijn lichaam zich tot een luie rustpoos neêrvleide. Tevens voelde hij op zijn gelaat
de frischheid van de zeep - hij scheerde zich doorgaans met koud water - en over
zijn handen, die op zijn schoot in elkaêr waren gevouwen, werd hij even de kilte van
't witte overkleed gewaar. Juist greep de kapper het scheermes en drukte twee
vingertoppen op Sander's voorhoofd. Nu zou hij eindelijk gaan beginnen. Nu óók
zou hij wel een tijdje zwijgen. Doch hij bedacht zich, en ging nog eerst aan een leêr,
dat aan de deurpost was gehecht, het scheermes duchtig wetten....
Even sloot dan Sander de oogen tot een dunne spleet, 't hoofd roerloos achterover.
Nochtans leek 't oogscheel het geheel oog te dekken. Maar door de smalle spleet
gleed zijn blik naar den spiegel, die boven de waskom was aangebracht. En meteen
schrok hij. Zijn gelaat, krijtwit en kil, zonder lippen; de grauwe gesloten oogschelen;
die spitse neus met duistere gaten: zijn hoofd leek vreemd in een kussen te zijn
gedrukt. En onder de kin was een serviet, zoo wit als sneeuw, gebonden, boven het
witte kleed, dat hem haast 't geheele lichaam dekte. Hoe leek hij sprekend op zijn
vader - zijn vader op zijn doodsbed! Vooral met die serviet - precies als dat beddekken
-, zóó hoog om den hals vastgehecht, uitdrukkelijk om 't litteeken te verbergen van
de koord, waarmeê hij zich verhangen had....
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Sander, met een plotse inkrimping van zijn innerlijk wezen, sloot de oogen vaster.
Geen straal kon nog door de toegeknepen wimpers. 't Visioen bleef echter daar vóór
hem, onafwendbaar.
‘Maar of het regent of niet,’ bromde weêr de kapper, ‘het doet er eigenlijk niets
toe. Regent het, dan zegt de boer dat de oogst op den steel rot geworden is, en wij
betalen zijn vruchten peperduur; en regent het niet, dan is 't dat de vruchten op den
steel verdroogd zijn, en ge betaalt ze weêral peperduur.’ Tevens drukte hij den
wijsvinger op Sander's neus; en Sander keerde zijn gelaat nog méér op zij, zoodat
de huid in den hals nu rok. Het scheermes gleed er over als over een trommelvlies.
‘Mijnheer Alexander,’ vervolgde de kapper, ‘ik heb me laten wijs maken dat er een
tijd is geweest dat men de woekeraars met eetwaren effenaf aan den strop hing. Moest
men het nu nog doen.... Een schrammetje, mijnheer Alexander; maar mijn fout niet.
't Is geen erg. Maar gij hebt plotseling verroert.’
Sander zweeg maar. Ik zwijg als dood, meende hij, met een onzichtbaren glimlach
op de zeep-dikke bovenlip. En hardnekkig hield hij de oogen dicht. Wanneer gaat
hij eindelijk zijn mond houden?
Hij zag duidelijk zijn vader voor zich staan, al was hij nauwelijks tien jaar oud
toen het thuis zoo vreeslijk leelijk afliep. Eerst ziet hij hem zooals hij in zijn oudste
herinneringen leeft, zooals hij er in zijn diepste wezen uitzag, tot één jaar vóór het
ongeluk. Een ronde gezonde man, met om het lijf een kraakwitten voorschoot, even
aan de knie met een omgekeerden tip open, en op het hoofd een hooge witte muts.
Zoo inderdaad liep hij voortdurend beneên onder zijn gasten, nu eens bij de moeille,
dan weêr bij den oven of elders, steeds met zijn blauwe oogen toekijkend op het
werk. En als 't gebak goudbruin uit den oven kwam, en de geur van 't versche brood
en de versche koeken zich weêr eens in de lucht verspreidde, telkens was het hem
een nieuwe vreugd. Zijn handen grepen met zacht gebaar het heete brood. Hij snoof
den reuk; en met een glim in het oog keurde het, monkelend tot den gast. En als later
de pasteibakkerij er werd bijgebouwd en enkele gasten er bijkwamen en een paar
ovens meer in gebruik werden genomen, bracht hij ook in dié lokalen zijn tijd in
proeven en goedkeuren door. Zelf werkte hij alleen nog meê bij groote gelegenheden,
als feesten op handen waren, en vooral tegen Sinter-Klaas en Kerstdag, en ook tegen
Nieuwjaarsdag met de peperkoeken. Niet dat zijn medewerking dan niet gemist had
kunnen worden; maar hij kon het niet over zijn hart krijgen, daar al zijn gasten van
reeds in den nacht tot laat in den avond, in vollen arbeid, in zweet en onrust, te zien
zwoegen, terwijl hij daar, groot en kloek als hij was, zou rondkuieren, de handen
leêg. Van zijn oudste knechten voelde hij zich de oudste kameraad; van de jongste
de oudere broêr - met al de voorrechten die oudste kameraad of oudere broêr kunnen
doen gelden; maar ook met de goedheid en de milde meêgaandheid, die in zijn gemoed
voortleefden. Want wist hij zich hier de
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baas, in den grond van zijn hart was hij toch een fortuinlijk arbeider. Als dezen had
hij hard gewerkt; - nu was hij er gelukkkig boven op! Zijn oogen waren even frisch
blauw als in den tijd.
Aanvankelijk kwam hij slechts af en toe eens in den winkel, met zijn witte
bakkersmuts hoog in de deurpost, of even achter den toog. Enkele seconden keek hij
toe op het werk, en verdween dan van her in de kelderruimte, waar de gasten
arbeidden. Zijn vrouw zat aan de kas; twee juffrouwen dienden de klanten. Het leven
ging rustig zijn gang.
Maar toen werd dan de zaak uitgebreid. Naast brood en koeken en 't gewone gebak
kwam de pasteibakkerij tot stand Een nieuwe zaal werd bijgebouwd, in kunstigen
stijl, gouden versierselen, met keurige tafeltjes en stoelen; en de oude toog verdween
en in zijn plaats was 't al wit marmer en spiegelglas en honderd porseleinen borden
met fijn gebak, en zilveren kannen en suikerpotten; en 't gerinkel van vorkjes en
lepeltjes, en 't getik op het porselein.
‘Mijnheer Alexander,’ vroeg de kapper, ‘warm of koud water?’
‘Koud!’
De kapper doopte de spons in 't waterbekken, wikkelde ze in een serviet en
verwijderde zorgvuldig uit Sander's gelaat het laatste vlokje zeep. En bewerkte 't nog
met aluin....
‘Mijnheer Alexander,’ vervolgde nog de kapper, ‘wij moeten 't leven maar pakken
zooals het komt. Regent het niet, dan is het droog. Regent het wel, dan zijn de wegen
nat. Maar in den grond is dat allemaal toch hetzelfde. Droog of nat, 't zijn toch maar
onze kleeren die er van weten; in ons binnenste blijft het altijd koekoek eenen zang.
Ik wil zeggen....’
‘Kom, zoo is 't goed,’ besloot Sander. ‘We zulten het vandaag maar zóó laten.’
Ja, toch precies mijn vader, ondervond nog Alexander, terwijl de kapper de serviet
van onder zijn kin wegnam en de lange witte tabbaard, die inderdaad als een
doodskleed was, losknoopte en bij de wijde mouwen langzaam uittrok. Ja precies....
‘Maar, menheer, 'k vergat het bijkans,’ riep eensklaps de kapper. ‘'k Zou 't nog
vergeten! Zoudt ge willen gelooven dat ik vannacht van uw vader heb gedroomd. Ik
zag hem....’
‘Zoo,’ onderbrak Sander. En stond plotseling op van den zetel, greep hoed en jas
van de kapstok. IJverig borstelde, gebukt, de kapper intusschen de haartjes weg van
kraag en schouders. Met gewrongen hoofd keek hij even op:
‘'t Was een vreeslijk ongeluk, mijnheer Alexander. Wie zou 't ooit hebben gedacht?
Maar schoon was hij daar op zijn doodsbed. Zoo'n flinke man....’
Sander trok gejaagd zijn jas aan. Hoed op. De arm uitgestrekt, handpalm open,
nam de kapper nadenkend het geld in ontvangst.
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‘En zeggen dat men nooit heeft geweten waarom....’
Lijzige stem. En Sander stond al op de straat. ‘Niet geweten waarom,’ klonk het
in hem ná. Driftig liep hij enkele straten door, straat na straat. Toen ging hij stiller
voort, van lieverlede langzamer, in zichzelf gekeerd..
‘Hi, hi, niet geweten waarom!’ Hij gichelde uit zenuwachtigheid. Maar hij voelde
't plots: 't was verkeerd. Hij hield immers zóó van zijn vader. Alleen was 't vreemd
dat een ieder zich nog altijd afvroeg ‘waarom’, terwijl de reden toch voor de hand
lag. Al is 't ook zeker dat niemand anders zich dáárom.... Het witte beddelaken had
men tot onder de kin opgetrokken, opdat men het paarse litteeken niet zou zien.
***
Hij wist eigenlijk niet waarheen. Een zonderlinge narigheid hing over hem,
onverklaard. Plannen had hij niet. Hij was van huis gegaan alleen om zich te laten
scheren. Om niets anders. Dat hij echter onmiddellijk terug naar honk zou keeren,
zoodra hij bij den kapper gedaan had, hij wist het wel dat dit niet zou gebeuren. Dat
kon hij niet. Het was hem een onbewuste behoefte, het niet te doen. Doch hoe hij
verder het uurtje gedurende 't welk hij zich ten allen prijze vrij wilde voelen, zou
slijten, dat was het waarover hij aanvankelijk geen idee had. Nu was hij, plotseling
opgejaagd, straat in, straat uit geloopen. En stond meteen voor de beurs. Het was al
over tienen. Nu zat zijn vrouw reeds in den winkel, op dezelfde plaats waar eens,
gedurende tal van jaren, zijn eigen moeder had gezeten, aan de kas. En ook zij als
zijn moeder, met een vriendelijken lonk voor de klanten, maar een zure mond voor
de meisjes, die dienden. Sjofele meisjes, nu zooals vroeger in den tijd van zijn vader,
onveranderlijk in het zwart gedost met een witkanten lint om het haar. Zij leken
keurig gekleed; maar wie ze 's ochtends zag aankomen, of 's avonds na 't werk
vertrekken, kon beseffen, hoe armzalig hun leven was buiten den luxueuzen winkel,
met zijn vergulde versierselen, zijn aardige tafeltjes en stoelen, 't witte marmer van
den toog, de zilveren borden en kannen, en 't glanzig porselein, waarop de lepels en
vorken tikken. En 't armzaligst waren nog die meisjes, waarop in 't avonduur een
jongen op den hoek der laan stond te wachten, en die dan gearmd verder liepen door
de donkere straten heen. Vooral op hen, precies weêr zijn moeder, had zijn vrouw
het gemunt. Met haar kleine bruine oogen, kwiek als de oogen van een rat, volgde
zij hun gangen; maar sprak nooit een woord. Zoo maakte zij nooit een opmerking,
doch 't meisje liep als in een gareel van angst. Maar 't ergst van al was 't nog als een
jonge man de salon betrad en, een hoekje uitgezocht, thee bestelde. Een vriendelijken
glimlach stuurde zij, van achter de kas, nú zoowel als later, hem toe. Aan dien plicht
kwam zij nooit te kort. Aan geen enkelen plicht trouwens. Dat ook al had ze met zijn
eigen moeder gemeens. Maar de
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jufvrouw, die dezen klant had te dienen, voelde in haar rug den blik van twee
meêdoogenlooze oogen. Van twee oogen zoo koud als ijs.
***
Later, toen de winkel was vergroot en de thee-salons er bij waren gebouwd, verscheen
vader nooit meer achter den toog, die nu van glimmend marmer was, - met witten
voorschoot en hooge witte muts. In 't begin dwaalde hij nu en dan nog eens onder
zijn knechten in 't oude werkpak; doch als hij achteloos aan de trap kwam die naar
den ouden winkel leidde, keerde hij zich plots om, besluiteloos, maar met daarna
een triestigen trek om den mond. Lang echter duurde 't niet of een goedzittend
colbertje verving bij zijn vader 't grauwe werkpak. Vlak bij de deur van den nieuwen
winkel rees dan af en toe zijn gestalte, verlegen, schuw: onder zijn knechten durfde
hij zich niet meer te vertoonen. Zoo gauw mogelijk verdween hij dan weêr van zijn
wachtpost daar in de glorie van 't bedrijf. Ging stilaan een tijdje op de straat doelloos
rondkuieren, gebruikte nu vaak een glas in de buurt; en kwam eensklaps weêr terug,
gedreven door een onbestemde vrees. Telkens als hij dan weêr naast de deurpost
stond, voelde hij op hem gericht de blik van zijn vrouw - ‘mijn eigen moeder’ dacht
Sander. Ook zij had zulke kleine vinnige oogen. En ook zij sprak nooit een woord.
Maar zij bekeek vader; en vader stapte dan, of hij een bevel nakwam, langs de tafeltjes
heen - met onzekeren stap, in innerlijk opgewonden schuchterheid, doende alsof hij
alles nazag en als een echt patroon controleerde. En somtemets zei hij dan toch
bedeesd en zachtaardig een paar woorden aan een of andere dame, die met gansch
haar kroost thee gebruikte, en die zelf zoo verlegen scheen met het rumoer, dat de
kinderen hier maakten. Of hield een kort gesprek met een oud paar, van wie de vrouw
sedert lang den winkel bezocht en dat nu af en toe ook eens, in een hoekje van de
salon, een tijdje uitrusten kwam na de dagelijksche middag-wandeling. En 't liefst
was het hem, als een verstrooide dame of een ongedurig kind een handschoen of een
taschje ongemerkt liet vallen, en hij 't voorwerp van het roode vloerkleed op kon
pakken en met een zoeten glimlach teruggeven kon. Dan had hij ten minste den
indruk, tot iets te dienen en, naar de diepere ingeving van zijn hart, toch iemand
plezier te kunnen doen - zonder die oogen te moeten vreezen, die hem en elkendeen
met hun onverbiddelijken koelen ernst gadesloegen. Maar tot geen jonge vrouw of
jong koppel richtte hij ooit het woord. En langs de dienstmeisjes liep hij voorbij alsof
hij ze nimmer ter wereld had gezien, puur alsof zij niet bestonden. Hij verbleekte,
wanneer Anna of Marie, als een klant haar wat bizonders had gevraagd, hem, den
patroon, die juist vlak bij stond, om raad moest verzoeken.
En nochtans, - hoe dat dan ook kwam, misschien van de oude gasten beneên, met
wie hij wel eens in 't geniep 's avonds, den hoek om, een glas ging
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drinken, - hij wist van elk lid van het personeel, het heur en het malheur. En, niet dat
hij hun wegen kende, van elk meisje dat in den winkel diende, het triestige lot,
eenmaal het zwarte kleed, aan de ellebogen zoo blinkend als glas, en 't witte lint om
het haar, 's avonds afgelegd. Want geen onder hen leefde in vreugde. Kwam een
harer eenig geluk over, of bleek zelfs wat hoop op eenige vreugde uit een ingehouden
glimlach, dan werd zij inderdaad, na een paar dagen, met vreemde beslistheid van
kant gezet: zij verwaarloosde immers haar dienst, haar gedachten waren elders, niet
meer bij heur werk.
Zoo doende bleven alleen de meest ellendigen. Doch af en toe kwam dezen
onverwacht een steun, kregen zij thuis een voorwerp dat zij niet langer konden missen,
doch bij gebrek aan geld, niet koopen konden: zij wisten niet wie de stille schenker
was, maar ten slotte gingen zij het toch raden. Want nu en dan kreeg ook een man
uit de bakkerij een klein geschenk, wat geld of een pijp of tabak, steeds in 't geheim,
zonder een woord. Maar daarover werd onder de knechten en de meisjes nooit gepraat;
het was een milde atmosfeer die over de triestige doening hing; wat zon, die door de
stoffige ruiten doordrong - en waarover niet mocht worden gesproken, of zij zou
voor goed verdwijnen, als in een sprookje, de liefhebbende fee. Het was een warm
geheim in de kille vrieslucht van het huis.
Ik loop hier als een slaapwandelaar, onderbrak eensklaps Sander zijn mijmering.
Vóór hem stond een verkeersagent, de witte stok in de hoogte geheven. Plots zag hij
het: hij bevond zich op den uitersten hoek van de boulevard, vlak voor het station.
Een oogenblik, als een pijniging, dacht hij er aan dat het nu tijd was om terug naar
huis te keeren. En in 't diepst van zijn gemoed voelde hij tegelijk een zonderlinge
leêgte. Een bittere ontgoocheling was het: innerlijk had hij iets verwacht dat niet in
vervulling was gekomen. Zeker was hij van plan geweest iets te doen, en dat had hij,
zag hij nu in, zonder weten verzuimd. De vaste greep, waarmeê de zoo scherpe
herinnering aan zijn vader hem had omkneld, had hem integendeel geleid in wegen,
waarop hij niet bedacht was geweest. Onbewust was zijn verlangen onbevredigd en hij nu uit zijn lood geslagen. Hij keek even nog naar het horloge in den
stationsgevel. Het ging al naar twaalven. Een vreemde aandrang werd meteen in hem
werkzaam. Impulsief stak hij den boulevard over, sloeg verder een zijstraat in, een
van die kalme straten tusschen drukbezochte winkelhuizen en donkere magazijnen.
Hier heerschte een wondere rust.
Te midden van de straat, rechtover een langen blinden muur, waar hier en daar de
kruin van een onzichtbaren boom over helde, bleef Alexander, nu plots langzaam
gaande, even staan. Machinaal hief hij de hand: de bel ging over. In de blauwe lucht
straalde de zon. In zijn rug voelde hij eensklaps de priemende hitte. 't Leek hem of
zij een onzeggelijke vermoeienis in zijn lenden boorde. Maar boven op de eerste
verdieping ging een venster open. Over de vensterbank kwam een vrouwengelaat
leunen: ongelooflijk bleek,
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met groote zwarte oogen, en donker haar. Blootshoofd. Tegelijk klonk, door 't open
raam, 't zware geluid van een Westminsterklok. 't Sloeg twaalven. Lijk bij tooverslag
spalkten in de buurt al de poorten der opslagplaatsen als duister-gapende monden
open: en 't werkvolk stroomde naar buiten, vulde deerlijk de trottoirs. De stroom
nam Alexander op. Zonderling gewillig, zonder zelfs een aarzeling, zwak en wak,
liep hij, schoorvoetend, met hen die rond hem waren godvergeten meê. Naar 't open
venster, en 't bleeke vrouwengelaat, keek hij niet eens meer op.
Het werd hem al gaande bewust dat hij, vandaag zooals vroeger - dat had hij voor
dezen nooit ingezien - stuurloos door het leven stapte; dat hij een armzalige speelbal
was in de harde hand van het lot. Hij voelde zich voortgedreven door een macht, van
waar zij ook komen kon, waartegen hij niet eens vermoedde dat hij zich zou kunnen
verzetten. Hij ervoer er den invloed van zonder er de bron van te kennen, zonder
zelfs te beseffen dat hij misschien die bron opsporen kon. Net als mijn vader ben ik
een sukkelaar, besloot hij simpellijk, sprakeloos, zonder opstandigheid of nijd. Maar
wáárom hij zoo'n sukkelaar was, terwijl zijn zaak nochtans overwoestbaar floreerde,
en hem zelf nooit een werkelijke hindernis in den weg gelegd was geworden, zocht
hij niet eens te ervaren of te begrijpen. Van zijn vader had hij een onverdelgbare
schuchterheid overgeërfd. En bovendien, wat was hij al meteens nu moê, dood-moê.
't Leven was toch zoo verward en zoo dof.
Zonder verderen strijd, nu hij zich weêr op de vertrouwde boulevard bevond,
buiten den opslorpenden stroom der arbeiders, liet Sander zich neêr in een zetel op
het terras van een café. De zon sloeg hem in het gelaat, waar hij daar was gezeten;
doch hij scheen de hitte niet gewaar te worden. Alleen, na korten tijd, met gansch
zijn lijf ineengedoken, wreef hij af en toe, met den zakdoek dien hij achteloos in zijn
hand hield, wat parelend zweet van het voorhoofd weg.
Het was juist een jaar vóór zijn dood dat zijn vader, op een avond, op den hoek
van de straat, een winkeldochter in druk gesprek betrapte met een jongen man: het
gesprek leek vrij bewogen. Verlegen bleef hij op een afstand even staan, keerde na
een seconde dralend om, kuierde van her de boulevard wat op. Maar plots vernam
hij een gil. Als hij zich schielijk omwendde zag hij niets dan een arm in de lucht
gestrekt, de donkere gestalte van den man, en aan diens voet, half in elkaêr gezakt,
het meisje, een klare hand gesteund op den grond. Hij snelde toe; de geheven arm
zakte; en zonder meer ging de jonge man er van door, genen kant van de boulevard
uit. Hij keek niet om, maar floot hoorbaar een vroolijk deuntje. En ook kwam de
vrouw dadelijk overeind. Zonder één woord trok ze, met den zakdoek voor 't gelaat,
de boulevard over, de duistere straat in, die naar heur verre woning - zeker een paar
onooglijke kamers, - leidde.
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Meêwarig, - zooals hij zelf soms, in plotseling opkomende gevallen, kon zijn, - volgde
haar zijn vader, op enkele stappen afstand. Hij volgde haar zoo maar, zonder eigenlijk
doel, zonder eenige gedachte, dan een eigen schuchtere vrees voor eenig ongeluk.
Eerst toen het meisje, op de kanaalbrug trager ging stappen, dan eensklaps tegen de
leuning ging rusten, en de witte zakdoek weêr in haar handtaschje opborg, kwam hij
naderbij en sprak hij haar toe. Bij 't onverwacht vernemen van zijn stem, schrok ze
hevig, maar als zij hem herkende, met haar droeve donkere oogen, - dezelfde donkere
oogen als die van de bleeke vrouw die daareven over de vensterbank leunde, want
het leven gaat zijn gang, en telkens is het toch weêr 't zelfde spel dat wordt herhaald
- met haar droeve donkere oogen keek zij hem een poos aan en ging langzaam verder
haar weg. Naast haar liep hij zonder een woord. Toen zij haar woning nabij was en
ouder gewoonte, machinaal haar sleutels uit het handtaschje haalde, leî hij meêwarig
zijn open hand op haar mageren schouder. Hij voelde een snik uit haar diepe borst.
Ze keek hem even aan, een trilling om haar mond.
‘Misschien kan ik u helpen,’ zei hij zacht, zocht naar heur naam, maar hij kwam
hem niet te binnen - en liep treuzelend verder of hij op geen antwoord wilde wachten
en er toch een verwachtte, zoo een paar huizen verder. Hij wist niet beter. Hij hoorde
't gekrijsch van den sleutel, de deur die openging - en sloeg een zijstraat in, zonder
nog om te zien.
Reeds 's anderdaags, toen hij, gedreven door zijn zachte bekommernis, even in de
salon kwam kijken, werd hij onmiddellijk gewaar dat zijn gangen met grootere
nijdigheid dan ooit, van achter de hooge nikkelen kas werden gade geslagen. De blik
van twee kleine bruine oogen, als van een rat, priemde in zijn rug; en als hij, een
paar tafeltjes verder, omkeerde, was hij er zeker van: ook het meisje, dat hij gisteren
in zijn goedheid naar huis had geleid, stond onder verscherpte bewaking. Hij liet
daarom zorgzaam na, haar in 't oog te nemen: - hij giste hoe zij er uit zag. Maar een
blijk van medelijden had hij haar toch willen geven, hier in zijn eigen huis. Hij
meende onbewust dat hij het haar verschuldigd was. Maar, uit zijn eeuwige vrees
voor akelige momenten, gaf hij alles op en verdween, zoo spoedig mogelijk, of hij
plots elders wat te doen had, uit de goud-versierde salons. Bezoekers waren er
trouwens op dat vroege middaguur nog niet.
En 't duurde geen acht dagen of op een morgen, terwijl de winkel nog leêg was
en de meisjes aan 't boenen, en tafels en gerei aan 't klaar zetten waren, hoorde hij,
achter zijn rug, 't sinds dán verwachte woord:
‘Ge kunt gaan, zoo'n slet wil ik niet langer in huis.’
't Werk ging door, met een vreemde stilte. Hij stond aan het raam, naar 't verkeer
op de straat te kijken. Hij was te weêg zich om te keeren, een grimmige vraag op de
lippen. Maar zijn opgejaagd gemoed kon toch tegen zijn oude neêrgedruktheid niet
op. Hij zweeg - en bleef, ontdaan zeker, maar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

257
roerloos, voort staren naar 't straatrumoer. Enkele oogenblikken later, met bleek
gelaat, doch recht als een kaars, stapte Marie naar buiten, de winkel door, geen blik
op niemand. Achter haar bleef de deur wijd open. Toen zij 't vensterraam passeerde,
hief ze even haar blik op hem: hij zag haar donkere oogen. Schrikwekkend bleek
was daarrond heur dun gelaat.
‘Ze verdenkt mij,’ zoo viel 't hem, met 't gevoel van een schrijnend litteeken, te
binnen. Tegelijk werd hij zijn onrust en, eens te meer, zijn aangeboren machteloosheid
bewust.
Zoo verliepen veertien dagen en aldoor voelde hij zijn stille wroeging stijgen.
Want diep in hem heerschte aanhoudend een sterk verlangen om vooral dáár hulp te
gaan bieden, - en dat hij geen schuld had - maar wat hij doen of hoe hij helpen zou,
hij kon er niets op vinden: hij moest het toch weten dat hij de middelen, waardoor
steun zou worden gebracht, niet zou kunnen aanwenden. Want ook wanneer hem
een weg voor oogen stond, wanneer had hij hem eens kunnen gebruiken? En wat er
aan de hand was geweest, hij wist het niet eens, noch kon 't iemand vragen. Maar na
die veertien dagen vernam hij het, onverwacht op een avond bij een pint bier, van
den meestergast: een verleid meisje.
Een dag of wat later, op een ochtend, nadat hij bij den kapper was geweest, was
hij er dan, in onthutste ontroering, heêngegaan. Het was een armoedige kamer. Maar
op de vensterbank bloeiden geraniums. Slechts een paar woorden had hij toen met
haar gewisseld; haar jongere zuster zat daar naast heur; hoe ze nog geen werk had
gevonden. Inderhaast had ze dan een sjaal over haar schouders gegooid. Hij zou over
kort eens terug keeren. Houd goeden moed.
Hij was de trap al afgedaald, stond voor de voordeur in den gang, de muren zagen
er klam en verlept uit, toen de kleine zuster hem inhaalde, een bankbiljet open in de
hand. Dat had hij zeker laten vallen, 't lag op den stoel waarop hij was gezeten. Houd
het dan maar, zei hij verlegen, uw zuster zal 't mij later wel teruggeven. 't Kind, met
zijn donkere zwarte oogen, had hem zoo vreemd aangekeken - en was naar boven
gehold. Maar hij maakte zich uit de voeten, de deur voorzichtig toe, den straathoek
om.
Hoe hij het heeft aan boord gelegd? Ik weet het niet. Maar 't een voor en 't ander
na, een heele boel zaken en dingen liet hij naar die sjofele kamer voeren. Er was als
een moederlijke meêwarigheid over hem gekomen; en alles wat hij, telkens als hij
's ochtends eens uitliep, kocht en vergaarde, 't leek alles zóó zorgvuldig uitgekozen
en zoo juist te passen dat het wel toescheen of een vrouwenhand daarbij had geholpen
en het had beschikt. Want alleen af en toe was er onder 't gekochte zoo'n ding, waarvan
men zich af kon vragen, waartoe het eigenlijk dienen kon - 'n ding waar hij misschien
eens had van hooren spreken, of dat hij meende eens in vrouwenhanden gezien te
hebben, en waarvan hij zich, nu het hem zoo, onder ander goed, in een winkel in 't
oog viel, inbeeldde dat het van nut moest zijn.
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Op een morgen, weêr was hij eerst naar den kapper gegaan, liep hij andermaal naar
ginder. Marie was alleen thuis. Ze had een sjaal over de schouders, reeds toen ze de
deur opende. Tegelijk viel 't hem op, dat hij er in die dagen geen enkel oogenblik
aan had gedacht, voor heur naar een betrekking uit te zien. Angstig en dankbaar keek
zij hem aan: zij had dus gauw geraden van wie al dat goed kwam. Doch alles lag
nog, op een tafeltje in den hoek van de kamer opgestapeld, allemaal pakjes, zooals
ze aangekomen waren, niet opengedaan. Hij stond onthutst, met een zonderling
gevoel van vrees. Maar ze kwam op hem toe; hij zag alleen haar donkere oogen - en
zij lei haar hoofd tegen zijn borst. Ze schreide niet. Hij liet zijn handen op haar
schouders rusten, met een goedig gebaar. En zei:
‘Denk niet dat ik u heb verklapt.’
Ze schudde 't hoofd. Een enkele onderdrukte snik. Toen ging ze zitten aan de
groote tafel te midden van de kamer, 't voorhoofd in de handpalm gedrukt.
‘En toch heb ik schuld,’ vervolgde hij met onrustige stem. ‘Toch heb ik schuld.
Ik....’
Maar weêrom schudde zij heel zacht het hoofd. En keek voor zich heen.
‘Waarom zondt ge mij al die dingen?’ vroeg ze ten slotte. Ze wist niet beters te
zeggen. Ze leek verstrooid.
Ja, waarom? Hij kon het eigenlijk zelf niet goed zeggen. Aanhoudend voelde hij
zoo'n aandrang om, waar het voor de hand lag, zoo maar wat steun te verleenen of
zoo eens een klein geschenk dat van nut kon zijn, aan te bieden, maar in dit geval
was zijn duistere bedoeling, hij moest het erkennen, veel ruimer geweest. Onbewust
zocht hij Marie te helpen aan al wat hij zag dat haar in die sjofele kamer ontbrak.
Nooit had hij zich ten andere thuis, zoo eenzaam en zoo nutteloos, zoo grondeloos
ongelukkig gevoeld als in dezen laatsten tijd.
‘Waarom doe je die pakjes niet open?’ vroeg hij eindelijk? Want sedert een poos
zwegen ze beiden.
‘Weet ge wie ik ben?’ weêrvoer ze met plotselinge beslistheid.
Hij antwoordde niet onmiddellijk.
Hij zocht het gesprek dat hij vreesde af te weren. Maar zonder stemverheffing
vervolgde ze, vóór hij met zijn woorden klaar was: ‘Weet ge wie ik ben?’
En hij moest het nu wel vernemen. En hij hoorde 't dan, het hoofd over de gekruiste
armen gebogen, de oogen neergeslagen. Hij was heel en al ingetogenheid. Zoo hoort
men een biecht: een weesmeisje was ze, dat zorgde voor haar jongere zuster, verleid
werd en nu zwanger was. Toen zij op haar zwangerschap doelde, zag hij voor zich
de armtierig oude sjaal, die over haar schouders hing, met lange franjes. Nog van
haar eigen moeder, zeker.
‘Zou je nu de pakjes niet opendoen,’ zei hij dan, een moment nadat zij uitgesproken
had.
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‘Straks,’ meende ze ten slotte, ‘maar als ge wilt....’
Neen, iets willen deed hij niet. Ze ging voort, en keek ontsteld naar hem op:
‘Straks; neem het mij toch niet kwalijk. Ik zou het thans niet kunnen. Straks, als
ge weêr weg zult zijn, dán zal ik het.... Ik kon 't niet vroeger....’
Hij zou nog een enkel oogenblik blijven. De lucht in de kamer was vol ongewone
vrede. Toen kwam de zuster thuis. En hij ging.
***
Zonder dat hij er zich van bewust was, straalde uit de trekken van zijn gelaat, sedert
enkele dagen, en uit zijn meêwarige gebaren, een zonderlinge tevredenheid. Stille,
rustige tevredenheid, zoo onverklaarbaar innig, dat alleen nu en dan 't licht der oogen,
en wat blijdschap om de mondhoeken, ze verraden kon. Maar hoe vluchtig als de
aandoening was, hoe snel hij zich ook herstelde en weêr gewoon leek, zoo gewoon,
zoo smártelijk gewoon, van achter de kas volgde hem een blik die, na een korte
aarzeling, ijziger was dan ooit. Hij merkte wel dat die oogen, na eerst allen hier, man
en vrouw, te hebben bespied, met die vlugheid en die ondoorgrondelijke zekerheid
die 't uiterste gevaar verwekt, van lieverlede uitsluitend op hem concentreerden - en
een spottenden trek vertoonden als zij zijn blik, in een onbewaakt moment, ontmoetten
en opvingen.
Zij wist het dus al. Wat er het gevolg zou van zijn, 't vulde hem met vrees en
ergernis. Ditmaal, en voor 't eerst, óók met ergernis, met een aldoor groeiende
woestheid. Maar voor die woestheid vond hij geen uitweg. Hij kropte ze zonder een
woord op. Zoo was zijn gemoed 't gareel gewoon. Alleen op de straat, als 't verkeer
aan 't afnemen was, en al menig winkelraam donker scheen, lostte zijn diepe
gekrenktheid zich op in voornemens en plannen, vogels die naar alle richtingen
uitvlogen zonder lust of doel. Het kwam tot geen enkel vast besluit. Het kon immers
niet anders: hij verliet zich, nu als immer, onbewust op den tijd.
Maar zijn innerlijke vrees werd met den dag vaster en dwingender. Nooit had hij
zich veel met de kas beziggehouden of belang gesteld in wat elke dag aan ontvangsten
opleverde. Stilaan deed hij het echter voorkomen alsof hem dat alles was gaan
interesseeren; alsof hij zich al meer en meer bewust werd dat hij bij het bedrijf
behulpzaam had te zijn, een hand had toe te steken waar de patroon van zijn gezag
kon doen blijken. Een onuitgesproken hoop was het, dat hij de aandacht van zich
zelf afkeerde en van wat er in zijn hart omging. Maar bovendien leidde hem daarbij
een diepere noodzaak. Met het weinige geld, waarmeê hij zich nu jaren en jaren lang
tevreden had gesteld, daar hij het zóó al niet op kon krijgen, kon hij het niet meer
doen. Hij kocht zoo maar een en ander - maar hij besefte dat er heel wat meer van
noode was dan hij kon vermoeden en uit zijn gewoon zakgeld zich aanschaffen kon,
en dan
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wat hij naar ginder liet brengen. En er nog meer noodig zou zijn, een maand of wat
later.
Hij was immers, in 't diepste van zijn gemoed, vol wisselende onrust en
vast-grijpende goedheid. Soms was 't in hem of hij een plicht volbracht. En hem die
onverwachte plichtbetrachting had geholpen aan een vroom geheim leven, vol zachte
genoegens en stille opgewektheden, als van iemand die voor 't eerst alléén leeft,
meester over zich zelf, en vrij, ademloos vrij eindelijk te doen en te laten, wat hij
doen of laten wil, - redeloos en doelloos doen of laten wil.
En af en toe nam hij uit de kas, als hij 's ochtends vol ijver het werk begon, om
anderer taak te verlichten, wat zilvergeld of enkele kleine bankbriefjes zoodat het
niet opvallen zou. En dan zei hij, alsof hij zich verdienstelijk had gemaakt, - en in
den grond voelde hij het als een echte verdienste al zij 't op een ander gebied - ‘laat
het maar, ik heb de kas al nagezien, alles klopt.’ ‘T i e n s ,’ luidde 't antwoord. En na
een poosje: ‘In uw ouden dag wordt ge nog een man van orde.’ Maar daar lag slechts
ijzige kilte in den complimenteuzen toon. Doch zoo kwam het dat toen het kind
geboren werd, vaderloos geboren werd, de triestige kamer van vroeger het aspect
had gekregen van een door innige volheid warm interieur. Het kind werd naar zijn
naam genoemd. Daarin had hij gaarne, uit ontroerden aandrang, toegestemd zoodra
't hem schuchter werd gevraagd. Maar peter worden, een enkele zinspeling op die
mogelijkheid was wel gedaan geworden, doch niemand had er op aangedrongen,
toen hij niet onmiddellijk had doen blijken dat hij den wensch had begrepen en er
met plezier op in wilde gaan. Ja, beter was het, het maar niet te doen. Men kon nooit
weten. Doch als 't kind van den doop terugkeerde, lag op de nachttafel, aan 't hoofd
van zijn wiegje, een omslag met een rond sommetje, genoeg om een heelen tijd van
te leven.
Daarop bleef, gedurende een aantal dagen, vader weg, kwam hij aan noch omtrent
het huis op de Papenvest. Hij hield zich ongewoon lang in de bakkerij en in de salons
van den winkel, ongemeen bezorgd om wat er omging, naar men denken moest.
Eigenlijk was plots een vlaag van onrust over hem gestort: nooit had men hem zoo
met rust gelaten, zoo zonder zinspelingen of directe vragen, zonder opzettelijk of
blind verwijt. En dat stilzwijgen kwelde hem. Langzaam echter week zijn onrust,
want wat hij aanvankelijk als abnormaal zwijgen had aangevoeld, leek hem na verloop
van dagen een normale toestand, waarin zijn diepere wensch hem onbewust dwong
te berusten. Trouwens, onverzwakt paste hij elken dag op zijn zaak; hielp overal,
naar hij meende, ongedwongen; en al de inkoopen voor haar had hij toch als 't ware
in een ommezien, buiten elks weten, gedaan, steeds op den man af, zoodat hij geen
tijd had verloren; maar bovendien was er dat opgewekt gevoel van tevredenheid, nu
alles, ondanks zijn onuitgesproken vrees, toch zoo goed van stapel was geloopen,
zonder een breuk of een schram. En ginder
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de diepste ellende, waaraan hij dan toch geen schuld had, in een stil en ongeweten
geluk was omgekeerd, door zijn toedoen: hij kon met geen onrecht om. En hij was
ook nog de trouwhartige aanhankelijkheid gewaar geworden van het meisje - dat
nooit een woord van dank over haar lippen had kunnen krijgen. Haar lijdzame oogen
spraken echter haar diepere ontroering uit: een korte stonde telkens; dan heerschte
weêr de vertrouwende gemeenzaamheid.
Om zich heen leek de wereld dus wel veranderd. En zonder opzet schikte hij er zich,
na enkelen tijd, ongedwongen in. Op een ochtend, nu toch alles zijn gewonen gang
scheen te gaan en nadat de barbier hem als alle vorige malen zijn diensten had
bewezen, keerde hij zonder ongeduld, verder eens naar de Papenvest terug. Zoo lang
had hij er al naar verlangd. Maar nu had hij het bevrijdend gevoel, dat niets
onaangenaams hem nog overkomen kon. Een ongekende heerlijkheid vervulde hem.
Hij liep met veêrigen stap. Hij vond de kamers frisch en gezellig, de groet der jonge
vrouw, nu zij hem terug zag, vol geluk en vrede. Hij ging in een fauteuil zitten; keek
onbezorgd het gedoe na: bij het gaan en keeren van de moeder, het kind op haar
schoot of slapend in de wieg. Hoe en wanneer zij het zoogde, zag hij nooit. 't Ging
onbemerkt buiten hem om. Men breide hier, en stopte, en nu en dan ronkte de
naaimachine. 't Kind sliep, 't kind schreeuwde. 't Gebeurde nu al eens dat hij het in
zijn armen nam, dat men het voor een poosje op zijn schoot neêrleî. Want stilaan
kwam hij nu - nu alles, niet waar, zijn gewonen gang scheen te gaan - haast elken
dag terug, bleef een korten tijd 's ochtends, een paar uur 's namiddags. En af en toe
later in den dag; na 't avondeten, als wanneer hij vroeger wel eens op café ging.
Meestal was er dan ook de zuster, thuis van haar werk, opgewekt en zelfs vaak
rumoerig. Het hinderde hem zeker niet, maar liever had hij het anders, de kamers
vol vrede en stille huiselijkheid, met nu en dan alleen een glimlach, een zacht woord,
het wondere gepiep van een kinderstemmetje. Want hij was een man in hoogsten
nood, die een uitweg zocht zonder bange smarten, en die meende hier in dezen stillen
kring van gelouterde, door hem tot kalme vreugde opgewekte, levensellende, in
onberedeneerde overgave, uren bevrijding van het sedert altijd drukkende noodlot
te hebben gevonden. En die, diep in zijn hier ongeschokt gemoed, het trage voortgaan
van het leven, buiten elk risico, genoot.
Keek hij vroeger wel eens om, om zich er van te vergewissen of iemand soms zijn
stappen zou volgen en zijn doen bespieden, hij liet het vrij gauw, reeds na enkele
dagen na. Kinderachtigheid. Niets verdachts was hem immers opgevallen. En wat
nú vaststond zou wel altijd vast blijven staan. Geen oogenblik kwam het in hem op
dat ook onder den blauwen hemel, de donder kon slaan. Een namiddag, pas een paar
maanden later, kuierde hij voor 't winkelraam heen en weêr op de straat. Hij schepte
even wat frissche lucht. Het was nagenoeg vijf uur. De salons waren overvol klanten.
Doch
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achter de kas ontdekte hij een gansch ander gelaat dan hij verwachtte. De oudste
winkeljufvrouw zat er, niet zijn vrouw. Nooit gebeurd. Wat mag het beteekenen?
Och, heel zeker niets bizonders. Sedert weken en weken gaat immers het leven zijn
gewonen gang, onaangeroerd, onaangetast. Een korte afwezigheid misschien. Hij
loopt een paar straten om, keert een kwartier later weêr slenterend langs het
winkelraam voorbij, en kijkt naar binnen met onbewusten angst. 't Vreemde wezen
zit er nog. Hij versnelt den stap. Waarom maakt hij zich zoo op? 't Is toch niets
verontrustends. In maanden is er geen woord gesproken, dat hem kón opvallen; haar
blik was altijd, achterdochtig, doch zonder scherp opflakkerenden nijd, gewoon.
Gewoon was immers alles.... En nochtans een klets in zijn gelaat.
Plots grijpt hem een onbedwingbaar angstgevoel. Vast aan zijn keel. En hij loopt
de straten door, door die onrust voor zich uit gedreven. Zijn eeuwige triestige
onderdanigheid slaat, onder het loopen, tot knellende ergernis, en lengerhand tot
onbestemde woestheid over. Zwaar holt hij de trap op; de deur staat op een kier!
Daar ligt Marie plat-uit op den grond, 't hoofd op de gekruiste armen. En snikt. Leêg
is de kamer. Geen meubel meer. Alleen het wiegje staat er nog, met het slapende
kind. In die leêgte. Op en neêr, razend, loopt haar zuster.
‘Met gestolen geld,’ roept ze telkens uit. ‘Ha, ha, ha, met gestolen geld!’
Hij begrijpt. Wel weet hij niet of de zuster hèm iets verwijt, zoo niet, in haar drift,
't woord van iemand anders hoonend herhaalt. Maar hij begrijpt, hij begrijpt àlles....
en wie hier is geweest - een ander gezicht achter de kas - en wat hier is uitgevochten
geworden. Vreemde loomheid zakt hem in de beenen. Hij zegt geen woord. Hij blijft
op den drempel der kamer staan. Verslagen, voor goed verslagen; al wat hij deed, te
niet, onherroepelijk te niet. Hij kon noch vooruit, noch vluchten. Nu is w e ê r alles
voorbij, weêr alles voorbij, en alles weêr zooals vroeger, voorgoed. En hij keert zich
om, trompelt de trap af, gebukt onder dien doem. Sluit zacht de deur: voorgoed is
alles voorbij....
Aan den ouden meestergast heeft hij niet verteld, waar en hoe hij daarna gedurende
ruim twee uur heeft rondgezworven, ontdaan, een hond dien men uit het kegelspel
heeft weggeschopt. Maar toen hij, bij valavond, moê en lam, weêr voor 't winkelraam,
dat hel was verlicht, voorbijschoof, keek hij even schichtig binnen: 't goed-bekende
gelaat prijkte in de opening van het kasloket! Onweêrstaanbaar trok het hem nu al
met eens aan of het nieuw was, een raadsel. Het trok hem aan, of het een oplossing
zou brengen, hem, hoe dan ook, helpen uit zijn nood.
Hij trad in de salons; hij wist nu plotseling niet, hoe hij zich houden zou. Hij voelde
zich zwak. Haar oogen volgden hem immers niet; zij keken integendeel in stillen
vrede vóór zich uit, en er straalde onverwoestbare vol-
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doening uit, een oolijk licht was het; en om haar mond tintelde een montere glimlach.
Hij besefte 't duidelijk. Alles wat gebeurd was en wat ze daar zoo juist ijselijk had
volbracht, had ze met een ruk uit haar herinnering verbannen, voorgoed, triomfantelijk.
En hij begreep tegelijk dat er dus voortaan voor hem niets meer bestond dan alleen
de leêgte, de leêgte achter hem, de leêgte vóór hem, zonder eind. De leêgte in het
leven, even ontzettend, even vijandelijk als in een leêggemaakte kamer.
Schoorvoetend verliet hij de kamer. Hij liep als in de ijlste lucht. Hij daalde de
trap af naar de werktafels, de bakken, de troggen, de helle ovens. Al de gasten waren
reeds weg. 't Stond ál verlaten. Er hing hier geen warme geur meer in het lokaal.
Door de vensters, wijd open, gutste ijzige nachtlucht binnen, kil water dat alles
overstroomt. Hij keek toch nog even rond: hij werd gewaar dat deze plek, de eenige
schuilplaats waar hij van zelf thuis hoorde, nu ook leêg stond als een vreemde gapende
holte, - waar sedert altijd onverwachte kilte heerscht. Een kilte, die u niet meer los
laat. Hij keerde zich om, stram-bedaard, 't hoofd nu ook leêg, en ijl, ijl; de straat op.
Zacht had hij de voordeur gesloten, met gedweeë zorgzaamheid.
‘Bleek als een lijk kwam hij de herberg binnen,’ bekende den dag daarop de oude
meestergast; ‘zette hij zich, precies of hij in elkaêr zakte, naast mij neêr, en, nog voor
hij zijn glas bier kreeg, ik kan het niet meer uithouden, zei hij en vertelde me al zijn
miserie, 't was of hij iets aflas dat in zijn binnenste was geschreven. Want het kwam
zoo uit zijn mond en zijn oogen waren dof. Om van te schrikken. Juist als van doode
visch. En nauwelijks had hij uitgesproken, wij zaten maar met ons beiden in de
herberg en de bazin sliep telkens weêr in als zij eens naar ons had gekeken, zijn
laatste woord was er nog maar uit en ik wist niet wat te zeggen zoo was ik gepakt,
of hij stond recht en zijn pint was blijven staan, hij had er de lippen niet aan gezet
en ging er van door; hij liet de deur wagenwijd open. Ik ben de deur gaan toedoen,
maar heb hem nog eerst op de straat nagekeken. Hij liep daar als zot naar huis.’
Thuis had hij de straatdeur stil opengedaan en weêr, als altijd zorgvuldig,
dichtgemaakt. Zijn moeder had hem naar beneên hooren strompelen, naar de
bakkersovens; dat deed hij altijd als hij laat thuis kwam. Al de vensters, die
openstonden, had hij gesloten. Toen, rond drie uur, de wekker afliep en de meestergast
naar beneên kwam om 't nieuwe brood te bakken, vond hij hem aan een vensterknop
opgeknoopt. Hij had zich verhangen. Een schabelletje lag daar wat verder voor zijn
voeten, omvergestampt.
De kapper heeft gelijk, stond Sander uit zijn vreemd gepeins plotseling op: wie zou
't ooit hebben gedacht. Maar hij meende ook dat men nooit heeft
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geweten waarom. Hi, hi, hi, niet geweten waarom! Ik kan het niet meer uithouden.
Het zweet blonk op Alexander's voorhoofd. Hij wischt het met zijn zakdoek, een
moment dan toch, droog. Een uur voor 't minst heeft hij hier op het terras gezeten in
de volle zon. Naast hem staat zijn glas half vol. Een horzel keert er brommend rond.
En Sander, hij kijkt er op als op iets heel vreemds. En komt eensklaps overeind.
Loopt de boulevard over; hij holt naar de woning, rechtover de lange blanke muur,
waarover boomkruinen hangen. 't Vensterraam op de verdieping staat wijd open. Hij
belt; hij belt nog: niemand komt over de vensterbank heenleunen. 't Venster blijft
leêg. Leêg, galmt het na in Sander's geest. En, nu stap voor stap, verder met versnelden
pas, keert hij, - waar is hij toch zoo weggebleven? - naar huis toe. 't Winkelraam is
reeds hel verlicht. Valavond is 't. Jachtend kijkt hij even, en schichtig, naar binnen.
Achter de kas zit de oudste winkeldochter. Een naar gevoel van onwelligheid overvalt
hem. Zou ook zijn vrouw er heen zijn gegaan? Als zijn moeder, in vroegeren tijd.
Het leven is zoo vreemd; 't herhaalt zich eeuwig. Hij sluipt het huis binnen, hangt in
't achterkamertje hoed en jas aan den kapstok, trekt zijn grauwen voorschoot met
witte meelvlekken aan; en strompelt naar de bakkerij, beneên. Leêg: de gasten zijn
al weg. De vensters staan wijd open, de avondlucht gutst binnen, als kil water dat
alles overstroomt. In dien stroom voelt hij zich onweêrstaanbaar opgenomen. Hij
sluit zorgvuldig de ramen. Daar is nog het schabelletje. Daar is de knop.
De kapper heeft gelijk, ik lijk sprekend op mijn vader. Hij schoof het schabelletje
onder het dichtgemaakte vensterraam. De koperen knop blonk te midden van al dat
witte meelstof.... En hij lei zich lang uit op de baktafel: 't hout rook zalig naar versch
brood. Hij meende: straks. Sliep even in. Kalm was zijn gemoed. Zijn laatste woorden
waren: ‘wie zal er nu voor Marie's zusje zorgen, en háár kind?’
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Adagietto uit de Vijfde Sinfonie van Mahler
door Jenny Mollinger
Na dolende, worstlende, eenzame zwerving
de thuiskomst der liefde, de roep van de werving,
het heimwee dat smeekt in 't bevel van de kracht.
De stem van den man in 't omvleiende duister
naar wie hem verbeidt in verinnigden luister:
de vrouw in den nacht.
Geheiligd verbond van verstrengelde zielen
waarover de bloesems der eeuwigheid vielen,
ontbloeid en gerijpt in den dauw van het leed.
De zucht van den wind in de toppen der boomen,
het tijdlooze lied van de ruischende stroomen,
aanzwellend en breed.
Bezwijkend verweer onder teedere handen....
De overgeleverde, bruidlijke landen....
De omhelzende baai die den golfstroom ontmoet;
de branding, die smachtend haar zoekt om te rusten,
hartstochtlijk omstuwend de duldende kusten.
Het strand en de vloed.
Hier heerscht maar één rijk, want hier zijn twéé tezámen....
De liefdenacht draagt hun gestamelde namen,
vereenigd geheim van verrukking en wee,
en deelt op onzichtbare, suizende vlerken
het bóven de wetten van wereld en kerken
den hemelen mee!
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De speelman
door Bas Rijdes
Ik leg dit als een speelgoed in je hand:
Een kleine fluit, waarop de winden blazen
Als zonneschijn op korenland
Een lied voor kinderen en dwazen.
En bij het hooren van dat overoude lied
Zul je om zijn blije tonen je verbazen.
Zóó zingt de luidste vogel niet
Zoo zingen kinderen en dwazen.
Luister, het heeft een blij en hoog geluid
Ik kan geen andere melodieën vinden:
Een dwaas geschenk, een kleine fluit,
Een wijs van zon en winden.
Misschien dat je die dwaze wijs verstaat
Mijn kleine fluit is méér dan zon en winden.
En als je door het koren gaat
Zul je mijn voetspoor vinden.

Sept. 1934
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De kramat
door Th. B. van Lelyveld
ELKEN morgen, als in de vroegte de zonne-vuurbol nog niet al te schroeiend brandt,
trekken talrijke inlanders haastig langs den weg van Laboean naar de pasar's van de
stad. Zij gaan zaken doen, zij storen zich niet aan de kramat, de befaamde kramat
die, dicht bij Medan, op dit nog niet te warme ochtenduur, bezocht wordt door menig
troostzoekende.
Want op dit graf van een onbekende ‘vol wonderlijcke heyligheyt’ openbaart Allah
- zijn naam zij gezegend! - ‘zeldzame miraculen’ van liefde en van goedertierenheid.
Hij openbaart die door vervulling der ootmoedige gebeden van een vromen hadji,
een oud man, niet alleen vertrouwd met de verlangens en met het leed der menschen,
maar die ook de juiste middelen kent om den almachtigen Allah te bewegen tot
overvloedig gunstbetoon en tot oneindig mededoogen.
Wie was die Heilige wiens gebeente daar rust onder een hooge terp, koel
belommerd door breedgetakt geboomte?
Men zegt dat hij een walî was, een vriend van Toehan Allah, een die Allah nabij
was, en alzoo werd uitverkoren als een der eerste verkondigers van den Islam in den
immensen Archipel.
Toen hij stierf wijdde men hem een grafmonument met opstaande steenen kanten,
piëteitvol bebeiteld met sierlijk ornament. Dergelijke ijdele praal was wel contra
Mohammed's streng verbiedend voorschrift, maar de gedachte was verzoenend, dat
het niet zondig kon zijn, uit devotie, een Heilige te stellen boven de wet.
Op een morgenwandeling bestijg ik nieuwsgierig den veelbesproken grafheuvel.
Bij een open houten huisje heb ik het genoegen den hadji te begroeten. Hij is een
bejaarde, welgedane Maleier; zijn kop is als antiek brons, glinsterend zijn de leepe,
maar toch vriendelijke oogen. Een Turksche fez dekt zijn geschoren schedel die, bij
wijze van tulband, bovendien omrold is door een witte doek. Een lang, licht blauw
katoenen kleed hangt bijna tot op de hielen van zijn in leeren muilen gestoken bloote
voeten.
Als hij mij, Europeaan, ietwat verwonderd, maar amicaal glimlachend tegemoet
is gekomen, kruist hij gemoedelijk zijn gezwollen handen op zijn bollen buik; bedaard
en wel overwogen komen dan de woorden lispelend langs den éénen nog overgebleven
boventand.
Hij vertelt dat de menschen, hunkerend naar genezing, bij hem komen om raad,
maar dikwijls ook om vergeving van zonden; dat kinderlooze vrouwen hem komen
bidden om vervulling hunner moederlijke wenschen, en dat, na de besnijdenis, vele
offeranden worden gebracht. Met een zekeren trots wijst
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hij er op, dat deze kramat alom vermaard is om zijn wondervolle krachten, zóó
wondervol, dat het niet uitsluitend Mohammedanen zijn die hier hulp zoeken, maar
ook Klingaleezen, Japanners en Chineezen, ja, dat zelfs menschen van overzee uit
Malakka komen en uit Singapore.
Dan toont hij mij den ritueelen inventaris.
Daar staat een houten offerbak, heel groot en geheel gevuld met de sterkst geurende
bloemen; stervende melati's liggen er en verwelkende tjempaka's, gele en witte, ook
bekervormige witte kelken van de kembodja, de kerkhofbloem, en verflensende
roode roosjes, bedwelmende sedep malem's en albast blanke katjapiring's.
Midden tusschen de paradijsachtige aromen van dit eigenaardig bloemengraf,
smeult doepa, inlandsche wierook, waarvan de blauwige asap-krinkels in de zoele
lucht zich mengen met den penetranten bloemenadem.
Ook ter zijde van het offeraltaar walmt, op gloeiend houtskool in een oventje van
losse steenen, de ritueele doepa. Daaromheen zitten drie schamele, oude Maleiers
op een erg versleten rieten mat. Zij dragen vuilroode fezzen; ze suffen en soezelen
in gemakkelijke sila-houding - de beenen gekruist over elkaar -, ze staren roerloos
met de levenlooze, matte oogen en mompelen nu en dan met den ingevallen mond.
Terwijl ik met den hadji sta te praten, stopt een nette sado vóór de kramat. Een in
wit toetoep-jas gekleede Chinees stapt uit het wagentje; zijn jonge vrouw, met een
aureool van lange, gouden haarspelden glanzend in den donkeren haarwrong, neemt
de teugels over en blijft zitten.
Als ik den Chinees beleefd passeeren laat, zie ik hem twee gulden schuiven in de
begeerig toegestoken hand van den ouden Mekka-ganger, die daarop vol aandacht
luistert naar wat hem zacht gefluisterd wordt in het oor.
De oude hadji begrijpt.
De smeulende houtskool onder de doepa-pan van het oventje wordt nu fluks
opgepord. In de dan gul opstijgende wierookspiralen maakt de oude, in waardige
houding, magistrale heen en weer gaande, ongetwijfeld beteekenisvolle gebaren.
Daarop vroom het hoofd heffend, deelt hij Toehan Allah in veel omhaal van woorden
mee, dat de Chinees zwaar ziek is geweest, dat Toehan Allah hem in zijn groote
goedheid genezen heeft, en dat de dankbare man nu geld offert om Toehan Allah te
smeeken hem nimmer, nimmer meer op het ziekbed te werpen.
Zóó snel brabbelt de radde tong, dat de lispelende zinnen nauwlijks te volgen zijn.
De drie oude Maleiers op het versleten matje prevelen, het rimpelig gezicht bedekkend
met beide handen, goedig mee; als het gebed geëindigd is, strijken zij de kromme
vingers over neus en kaken.
Hiermee is de ceremonie afgeloopen.
Volmaakt tevreden gaat de Chinees weer terug naar zijn karretje, waar zijn
wederhelft hem blijmoedig wacht.
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Een Maleier en zijn jonge vrouw, die stonden te wachten, komen nu het heuveltje
op. In een kleurige slèndang draagt zij een kindje aan de volle borst; beiden hebben
zich in de beste kleeren gestoken.
Als de man den hadji gulweg twee rijksdaalders toestopt, vertelt hij hem met zachte
stem de reden van zijn komst.
De jonge menschen volgen daarop den zoo eerwaardigen man naar de offerplaats,
waar de echtgenoot, leunend tegen een houten stijl, toeziet naar wat gebeuren gaat.
Zijn vrouwtje zet zich makkelijk op den grond, liefdevol haar kindje lavend. Beiden,
heel aandachtig, luisteren naar het snelle brabbelen van Allah's dienaar, terwijl hij
almaar de geuren der bloemenoffers opsnuift met den wierook die er tusschen cirkelt.
De blauwe doepa-dampen zweven langs zijn getulbanden, ouden kop. Zij doen hem
af en toe kuchen als hij op eerbiedige, zangerige wijze Toehan Allah laat weten, dat
dit jonge paar hun eersteling op de heilige offerplaats heeft gebracht, dat zij beiden
veel geld hebben geschonken, dat zij den goedertierenden Allah ootmoedig smeeken
het leven van het jongske te bestieren in geluk, en het alzoo te behoeden voor
kwellingen van ziekte en van tegenspoed.
Dankbaar omdat er zóóveel geld geofferd is, neemt de hadji een rood koperen
ketel die gevuld is met geheiligd bloemenwater. Onder het mummelen van een tweede
gebed, laat hij uit de lange tuit, als een fontein van geluk, het wonderkrachtige water
klateren in de rechter hand van de jonge moeder, die er, vol liefderijke toewijding,
het bollige hoofdje van haar kindeke mee besprenkelt. Door het innig geloof in de
magische krachten van dit water, krijgt haar gelaat een uitdrukking van verrukte
zaligheid en van angelieke zachtheid; haar oogen blikken met bovennatuurlijke
klaarte.
Hoe roerend is het tafereel van deze Maleische Madonna!
De vader kijkt stil en met voldoening naar de zegening van zijn eersteling, dankbaar
drukt hij beî de handen van den eerbiedwaardigen hadji, hij maakt hurkend een
plechtig, hooggeheven sembah en volgt zijn jonge vrouw die, terwijl zij heengaat,
in extase aldoor haar kostbaar kleinood kust; heel het zoo dierbare lichaampje kust
zij af, omdat het nu gezegend is en voor immer bevrijd zal zijn van alle levensplagen.
Daar komt, zij is alleen, een jong inlandsch vrouwtje aangewandeld. Zij is mooi
als de ochtendzon, zij is rank als een bamboehalm. Een blanke gambirbloem straalt
in de zware haarwrong, die donker is als een maanlooze nacht. Vlekkeloos wit is de
lange klambi die de weelderige vormen dekt van haar jeugdig vrouwelijf. In een
bonte slèndang, over den schouder vastgeknoopt, is een vette, witte kip geborgen;
zorgvol omvat zij met de fijne vingertjes het angstige offerdier; onrustig tuurt de
domme kippekop uit den doek; zijn roode kam plekt als versch bloed op het reine
klambiwit.
Met licht veerende, rythmische pasjes nadert het vrouwtje beschroomd den ouden
man, reikt hem gracelijk met beide handen het kippeoffer, en
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stamelt dan bedeesd haar biecht, bevende de lippen. Dan gaat zij schuchter zitten en
wacht, wacht stil en onbewegelijk af; maar de warmkleurige wangen blozen roserood
als rijpe djamboe, de lange wimpers schaduwen over den zachten weemoed van de
gitzwarte oogen.
Roerloos luistert zij naar het plechtstatig gebed van den vromen man; zij ziet hoe
hij de offerkip, als een heiliging, heen en weer wiegt in den bedwelmenden doepageur.
Zij hoort hoe hij den Almachtige vertelt dat zij, arm vrouwtje, zich, kassian, zoo diep
ongelukkig voelt, omdat zij verlaten is door hèm met wien zij woonde, voor wien
zij werkte, en wien zij, met innige overgave, hart en lichaam geschonken had. Zij
wil hem niet aanklagen, want haar hart hangt nog te veel aan hem. Een witte hen
heeft zij gebracht als heilig offer, om den goeden, souvereinen Allah te bidden, hèm
die haar verliet, na vergeving, weer aan haar terug te geven, en hen samen weer te
doen leven in eendracht en in trouw.
Als, na het lang gebed, de drie oude trawanten met hun dorre handen de sembah
hebben gemaakt, staat het bedroefde vrouwtje op; deemoedig gebogen strekt zij de
saamgekomde handen, waarin de zoo goedwillende hadji het heiligende bloemenwater
schenkt; zij vangt dit op als vloeiende balsem die alle leed weet weg te spoelen. Dan
wascht zij met dit wonderdoende vocht het gelaat, zij besprenkelt er haar nachtzwarte
haar mee, zij slurpt het tenslotte uit de voorzichtig saamgevouwen handen, opdat het
haar weer schenken moge dagen van bloemende blijdschap en van geluk dat
onverstoorbaar is.
Nu heft zij, de liefde-lijdende, met verklaarde oogen het hoofd fier weer op. Zij
voelt zich een gansch ander wezen, voor goed bevrijd van leed en van angsten, van
droeve, eenzame dagen en van o! zoo grauwe nachten van weening en van smart.
Vol vreugd is zij om het naderend zonnig verschiet, zóó volkomen gezaligd is zij,
dat zij den braven hadji een extra gulden in de hand schuift, en kijk, een gulden geeft
zij bovendien aan ieder der stakkerige grijsaards die zoo ernstig hebben meegebeden
voor het berouwvol terugkeeren van haren trouweloozen Abdoel.
In elastischen gang en blij als een zingende vogel, zie ik haar gaan den
zonbesprenkelden weg op, de lange klambi tintelwit in het sprankelende morgenlicht.
En de oude hadji, moe van zooveel arbeid, zet zich neer voor een mooi gesneden
houten bankje met koran en rozenkrans. Hardop leest hij de heilige woorden uit het
Heilige Boek, dat, fraai gevat in bruinrood Perzisch leer, als een levenstrooster werd
meegebracht uit de heilige stad, lang, lang geleden.
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Vriendenkring
door C. Tielrooy-de Gruyter
Wellicht dat andere kansen ons weer binden,
Nadat dit kleine leven ons ontviel;
Hier konden wij, vereend, elkaar niet vinden:
Een hechte kerker heeft de menschenziel.
Waarom juist wij elkander nader kwamen?
Het lot zocht scherven van gelijke kleur?
Ook dat niet....; 't einde liet zich niet beramen:
Naast iedre scherf volhardde een zwarte scheur.
Maar bleef het gaaf vereend zijn ons onthouden,
De naadring gaf ons soms een zachte vreugd:
Kompas dat van weleer nog bleef behouden,
Maar niet voor vaart op onze aarde deugt.
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Oud boek
door A.J.D. van Oosten
Wiens hand is u begonnen
door wie zijt gij volênd,
de diepe zwarte bronnen
ons uit uw stroom bekend,
aan wien zijn die ontsprongen,
wie kwam 't eerst daar omtrent?
Wij spelen met uw woorden
hoovaardig, waanverblind,
wie trekt met recht de koorde
die hun begin verbindt,
dat over eeuwen gloorde,
tot wat men heden vindt?
Hoezeer zijt gij verraden
door dit verkeerd publiek,
wie telt uw grauwe bladen
méér dan begeerd antiek hoe breekt door deze schade
uw vloeiende muziek?
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Het zacht herstel der krachten
zoolang in u gedoofd,
is al wat wij verwachten
is minst wat gij belooft,
voor wie u waarlijk achten,
niet trotsch van hart en hoofd.
Ik heb tot nieuw doorlezen
mijn hand op u gelegd,
wij zullen beiden wezen
in een verband gehecht
met hem, wiens hoop en vreezen
werd in u uitgezegd.
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De fietser
door J. van Tooren
Wit en wispelturig
Slingert het heidepaadje,
Slingert het smalle paadje over de eindlooze hei.
Flitst iets:
Schichten van cirklende wielen,
Trappende draaiende voeten,
Handen klemmend het blikkerend stuur,
En twee oogen diepradeloos,
Blind.
Oogen die zoo boordevol ontzetting waren,
Of aller wijsheid weervraag daar was ingevaren,
En aller liefde armoe, en elker smart bedaren.
Hij schoot als een kreet voorbij.
En blijft de suizlende heide
Voor U en mij.
Nauwlijks waarneembaar suizelend,
Van heel ver tot vlakbij,
Voor de hooge achtlooze wolken
En de kromme knoestige dennetjes;
Voor de vlamverstarde jeneverbes,
Voor U
En mij.
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Kroniek
Ina Boudier-Bakker zestig jaar
Het zal op 15 April e.k. zijn, dat Ina Boudier-Bakker - waarschijnlijk tot haar eigen
verwondering - zestig jaar wordt. Voor frissche geesten en sterk levende
temperamenten, als de hare, inderdaad een verwonderlijke ondervinding. In vroeger
dagen heeft men zich menschen van zestig als reeds werkelijk oud voorgesteld. Nu
is men zelf zoo ver - en men merkt geen essentieel verschil met tien of twintig jaar
geleden. Men gaat met véél jongeren om - en voelt zich dan eigenlijk nooit zoo veel
ouder. Men weet: nu wordt het oppassen, om op peil te blijven! Maar van binnen uit
wordt men nog niet gewaarschuwd. (Van buiten af, o, la, la!).
Wat is het ‘essentieele’ van oud-worden? Dat er iets in ons verstijft of verdort, dat
ons levensgevoel en onze levende gedachten niet meer zoo direct en snel uit onze
ontroeringen gevoed worden? Of dat die ontroeringen zelf zeldzamer geworden zijn,
ons gansche innerlijk leven daardoor minder in trilling, onze gedachten trager, doffer,
minder scherp en doordringend? In Ina Boudier's werk is van dit alles nog niets te
bemerken. Zij heeft eigenlijk nooit zoo heel veel geproduceerd, deze schrijfster van
het enorme boek D e K l o p o p d e D e u r . Tot de slavernij der romanciers van
ieder jaar een boek (zoo geen twee) heeft zij zich nimmer veroordeeld. Zij heeft zich
de weelde (ja, het trotsche geluk) gegund nooit anders te schrijven dan wanneer zij
ertoe gedrongen werd door een sterke bewogenheid, door een innerlijke stem die
luid worden wilde. Daarom ook zijn de hooghartig-hoonende aanvallen van sommige
jongeren op haar werk zoozeer te verwerpen. Minachting mogen echte kunstenaars
hebben voor maakwerk, voor het louter verzonnen, verstandelijk in elkaar gedraaide,
nooit voor hetgeen rechtstreeks uit een menschenziel is opgeweld, zooals al het werk
van Ina Boudier-Bakker. Daarbij past alleen critiek die met eerbied samengaat, critiek
die haar onderwerp met ernst en voorzichtigheid benadert.
Ina Boudier-Bakker, deze kinderlooze moeder (schrijfster van ‘Kinderen’) is een
vat vol menschenliefde en begrip. Het is misschien wel haar overgroote gevoeligheid,
ontroerbaarheid, die haar soms belet zoo logisch en doordacht te componeeren en te
stileeren als meer beheerschte naturen dat wel zouden wenschen. Maar daar staat
tegenover dat haar soms woorden van de lippen vallen, die de meer
litterair-overwegenden te lang binnenhouden - woorden die kleine wonderen van
zegging zijn. Ieder van haar eerbiedige lezers heeft natuurlijk zijn eigen redenen om
haar te vereeren. Ik doe het vooral om zulke kleine wonderen van gevoel en geest.
Het mooiste hierbij is, dat zij van deze dingen zelf weinig of geen besef heeft.
Nooit zal ik den dag vergeten, waarop ik, voor dit maandschrift, het
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manuscript ontving van haar meesterwerk ‘De Straat’ met een briefje, dat begon:
‘Och, zou jij eens willen zien of dit iets is?’
Men moge van de ‘creatieve’ zelfbewustheid zooveel goeds zeggen als men wil,
ik geloof dat naar een geestesstaat als déze, dat naar zulk bijna blindelings schoonheid
scheppen, door vele penvoerders (in dezen tijd misschien wel meer dan ooit)
machteloos gesnakt wordt.
H.R.

Max Liebermann †
Den 8en Februari is Max Liebermann, Duitschlands beroemdste schilder, in zijn
vaderstad Berlijn gestorven; volgens zijn laatsten wensch is zijn bijzetting op het
kerkhof der Joodsche gemeente geschied in alle stilte, zonder twijfel in de overweging,
dat de groote kunstenaar, die de aandacht zijner tijdgenooten tot zich getrokken had
als maar weinige anderen - een uit het Berlijnsche leven niet weg te denken figuur!
- na de revolutie niet meer behoorde tot het Duitsche openbare leven. Max Liebermann
was eereburger van de stad Berlijn en doctor honoris causa van haar Universiteit,
vice-kanselier van de orde ‘Pour le Merite’; hij was voorzitter van de Kunstacademie
geweest gelijk vroeger van de ‘Sezession’; hij had op zijn 80en verjaardag het
‘Adlerschild’ van het Duitsche Rijk gekregen, zoowel als het eerste exemplaar van
de toen juist gestichte groote gouden medaille van Pruisen. Maar geen kussen met
ordeteekenen werd achter zijn baar aangedragen, en ook werd geen van de artistieke
vereenigingen en instellingen, aan wier hoofd hij gestaan had, bij zijn begrafenis
vertegenwoordigd
Max Liebermann is 88 jaar geworden, bijna zoo oud als Adolf Menzel, dien hij
als hij zijn grooten voorganger in de Pruisisch-Noordduitsche kunst vereerde, en die,
ofschoon niet gemakkelijk te winnen, ook hem, na de voltooiïng der ‘Ganzenpluksters’
als een waardigen opvolger heeft erkend. Vroeger heeft Liebermann eens gezegd:
‘Hoe ouder een geboren groote schilder wordt, hoe mooier hij schildert.’ Dit op
ervaring gebaseerde woord is voor hemzelf profetisch gebleken; tot zijn laatste, korte,
ziekte beschikte hij over zijn volle scheppingskracht, en het was niet uit piëteit daartoe gaf zijn strijdvaardige natuur nooit aanleiding - dat men speciaal de portretten
die hij in zijn laatste levensjaren schilderde nog hooger stelde dan de vroegere. Het
portret van den grooten chirurg Sauerbruch, dat nog onlangs de tentoonstelling zijner
latere werken te Londen sierde, was klaarblijkelijk het werk van een onverwoestbaar
zekere hand en tevens één van die meesterwerken, die de trekken der onsterfelijkheid
dragen. ‘Is det senil,’ mocht de door zichzelf verraste meester, in zijn goed Berlijnsch,
vragen.
In zijn jeugd, toen men in Duitschland de poëtiseerende en de romantische
historie-schilderingen hoogstelde, gold de naturalist Liebermann als
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revolutionair; later, daar hij in zijn rijpere meesterschap de Expressionisten niet wilde
volgen en zich ook niet door hen liet intimideeren, ging hij voor reactionair door;
deze generatie verweet hem gebrek aan metaphysische verheffing of aan radicalisme
van den geest. Liebermann heeft van een tegenstelling tusschen natuur en geest nooit
willen weten, daaromtrent was hij het eens met Goethe, die ergens zegt: ‘Ieder
kunstwerk is een product van den geest, en dus ook van de natuur.’ Al heeft
Liebermann, die zooveel over kunst gesproken en geschreven heeft, dan geen school
gesticht, geen jongeren tot zich getrokken, hij heeft nooit opgehouden bij zichzelf
op school te gaan en is ook nooit uit gaan rusten na een groot succes. De dichter zegt:
‘dem Manne steht der Schlafrock wohl, der einst den Harnisch getragen.’ Maar er
bestaat geen Liebermann in ‘schlafrock’; op zijn vele zelfportretten ziet men hem
nooit anders dan in het vlotte, korte, linnen jasje; zelfs als grijsaard - gesteld dan, hij
is er een geworden! - was hij een wonderbaarlijke verschijning in zijn slankheid, in
zijn rasechtheid, in zijn getraindheid. Hij had de houding van een renpaard, zooals
hijzelf eens zei in een brief.
Gedurende de jaren van zijn ontwikkeling heeft hij gestudeerd in München, in
Parijs, in Holland vooral, het land, waarvan hij hield en dat een landschapschilder
van hem maakte. Kan men in 't algemeen hierbij nog spreken van ontwikkeling,
inplaats van verovering of uitbreiding, constateeren kan men ten slotte alleen dat zijn
in het begin der jaren zeventig nog donker palet langzamerhand lichter geworden is,
weliswaar zonder dat hij zich ooit heeft laten verleiden tot de mathematiek der
eigenlijke pointillisten. Er zijn zonder twijfel zwakkere perioden in zijn werk te
onderscheiden, maar géén waarin hij het zich gemakkelijk gemaakt of zich met een
schoolformule afgebakend zou hebben. Wat beteekent het dan, als een kunstenaar
het wonder van het licht viert, als hij gestalte en gelaat der dingen daaruit tracht te
verklaren! Dat is niet maar alleen een bewuste nieuwe techniek, dat beteekent een
diepere of beter begrepen verhouding tot de wereld der uiterlijke verschijning. Het
kan niet anders of de geestelijk levende mensch ontdekt ook in de natuur geestelijk
leven, en dat is; goddelijk leven. Benaderde hij de werkelijkheid te zeer? Kán een
kunstenaar dat eigenlijk wel? Heeft niet elk met eerbiedigen aandrang weergegeven
stuk werkelijkheid ook een mystischen binnenkant? Ziet zijn oude ‘Ganzenpluksters’,
zijn ‘Vlasspinsters’ - zijn zij ten slotte iets anders dan het duizendjarige lied van den
arbeid, van de moeite, die God den Mensch heeft opgelegd? Wanneer in onze
verhouding tot Liebermann nog eenige verandering mogelijk is, dan zal die liggen
in de erkenning, dat in zijn zoo zakelijk en schijnbaar nuchter werk ook een religieuse
aandrift werkzaam is geweest, of, zooals Goethe het noemt, een streven zich uit
dankbaarheid vrijwillig over te geven aan.... een hoogere, een reinere, een
ongenoemde.
MARIUS DAALMAN
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Weerglas
Naarmate de tariefmuren hooger stijgen en het ingewikkeld en verderflijk samenstel
van verordeningen en belemmerende bepalingen de grenzen onverbiddelijker doet
afsluiten tegen den toenemenden aanvoer van grondstoffen en verpakte handelswaar
- schijnen de geestelijke goederen, de blijvende resten der groote cultuurperioden,
deze zelfde afbakeningen gemakkelijker te kunnen passeeren. Er is een va-et-vient
van kunstwerken; ongestoord bereizen zij landen en werelddeelen. Duitschland leent
aan Italië, Italië aan Frankrijk; Frankrijk aan België en omgekeerd; China en Japan
leenen aan Engeland, de Sowjets(?) aan Nederland. Het is onnoodig deze reeks nog
uit te breiden, het bedrijf, interessant als een algemeen cultuurverschijnsel, is dagelijks
in de couranten te volgen.
Het tentoonstellen werd een cultureele roes. Onze visueele gewaarwordingen
verveelvuldigden zich, mede door de film, voortdurend en hielden gelijken tred met
de onrustbarende uitbreidingen, die de auditieve sensaties, mede dank zij radio en
gramofoon, aan het schijnbaar onverzadigbaar Gehoor verschaffen. Wat een
verschijnsel leek bleek een verschijning te zijn, die om een eigen uitdrukking vroeg
en vorm zocht. Er groeit een film- en een radiokunst, er worstelt iets dat zweemt naar
een kunst van tentoonstellen, naar een veredeld spel met kunstbezittingen.
De Franschen zijn ons voorgegaan en hebben dit spel voorshands gewonnen door
het verrassend gemak, waarmee zij nu al eenige jaren achtereen hun officicele
exposities te Parijs arrangeeren. De instructieve k e u z e , hun wijze beperking en
hun intuïtief gevoel voor k w a l i t e i t , de welhaast onfransche degelijkheid, waarmede
de catalogi worden samengesteld - het zijn even zoovele voorbeelden van hoe men
kan en moet tentoonstellen. Het bijeenbrengen van kunstwerken veroorzaakt spoedig
een onplezierig schouwspel. Wat Frankrijk of liever Parijs deed was echter de eenige
juiste weg: het bezon zich op wat de tijd bracht; het gaf zich rekenschap. Schilders
als Delacroix, Chassériau, Monet, Renoir, Daumier en Hubert Robert herleefden in
eere-tentoonstellingen, die de schilders zelf zouden hebben verbaasd en overrompeld.
Daarna schiepen de groepeeringen van de werken van de gebroeders ‘Le Nain’ en
‘Les peintres de la réalité’ een gevoelswereld, die ver boven het gekozen thema was
verheven. Kleinere tentoonstellingen, zooals die van het tijdschrift Beaux Arts,
volgden dit stimuleerende voorbeeld, hoewel het thema daar misschien iets te
nadrukkelijk werd geaccentueerd. Maar het bracht dan toch als winst de juiste
onderkenning van de essentieele drijfveeren, die de latere kunststroomingen hadden
gericht: Seurat en zijn vrienden, Gauguin en zijn geestverwanten, de Fauves en in
deze maand als daaropvolgend stadium: de scheppers van het Cubisme....
In Holland is het initiatief voor dergelijke zaken aan particulieren en stede-
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lijke musea overgelaten, wat voor- en nadeelen biedt. De tijd dat men ook hier de
richtinggevende kernen gaat hervinden, moet nog aanbreken. Wij hebben echter ook
een taak buiten onze grenzen en het kan geen kwaad er op te wijzen dat ons land in
dat opzicht met zijn tentoonstellingen van moderne kunst een hoogst schutterig figuur
slaat. Sinds jaren is aan een drietal schilders van naam en nu ook aan den beeldhouwer
Krop de hachelijke taak van deze arrangementen opgedragen. Schilders zijn echter
zelden goede inrichters, dat bewees nog eens de eere-tentoonstelling van Isaäc Israëls,
die - door Pulchri haastig en slordig bijeen gebracht - den indruk van een aan kant
geveegd atelier mocht maken. Dat bewezen onze tentoonstellingen te Helsingfors,
Brussel en Venetië, waarvan de laatste wel een zeer slechte buitenlandsche pers heeft
verworven. Thans nadert met een wereldtentoonstelling wederom Brussel en de nu
gevolgde methode om bij de hollandsche inzending sommige uitgenoodigde inzenders
zélf de keuze uit hun werk te laten, belooft helaas een chaotisch geheel.
Mocht Nederland in het vervolg, zooals het eens zijn oude kunst naar Londen
bracht, in het buitenland zijn beste hedendaagsche cultuurbezittingen en niet zinneloos
een allegaartje willen toonen, dan dient hier veel grondig te worden h e r z i e n alleen al terwille en in het belang van de schilders, wier markt door de vele steunen kunst-in-nood acties reeds in het ongereede is geraakt. Aan het internationale spel
van demonstreeren en contactzoeken ligt, dieper, een zucht naar een her-oriënteering,
naar een tegen elkaar afwegen van nationale waarden, naar een opnieuw toetsen van
de traditioneele krachten, ten grondslag. Het beklemmend gevoel van een in een
geestelijke crisis verkeerende cultuur gedoogt geen noodelooze lichtvaardigheid; het
eischt een met inzicht verdedigd verzet en een waakzaam verantwoordelijkheidsbesef.
V. G.

Een nieuw woonhuis van architect G. Rietveld
Als men een huis zoekt, waar men de ligging niet precies van weet, is dat zoeken
vaak een onbegonnen werk. Dat ondervond ik opnieuw, toen ik het laatste werk van
Architect Rietveld zocht, het woonhuis dat hij bouwde voor den violist Zoltan Székely
te Santpoort. Niemand wist mij te helpen. Vragensmoe besloot ik mijn toespraak aan
argelooze bakkers en bestellers anders in te kleeden: Ik vroeg: weet u ook een erg
modern huis, wit, vierkant, met veel glas en zonder kap? Nu voel ik een dergelijke
manier van vragen aan een alleronschuldigst publiek als verraad aan de goede zaak,
maar succes had ik, want de eerste de beste die ik zoo aansprak, zei: Ja, dat weet ik
wel, op de hoek van den Joh. Verhulstweg; een raar huis met veel glas, niets dan
glas. Ik had beet! En toen ik dan eenige minuten later plotseling voor een zeker niet
alledaagsch bouwwerk stond, dat den naam ‘Rapsodie’ droeg, begreep ik, het
merkwaardige huis en den naam ervan combineerend, dat dit het huis
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van den bekenden violist moest zijn. Maar bij den eersten oogopslag zag ik, dat dit
huis géén plat dak had, noch vierkant of rechthoekig was, dat het evenmin geheel
van glas bleek te zijn. Op alle punten was het anders, ik had fout gevraagd, mij was
fout gewezen, alleen het feit, dat ik iets bijzonders zocht was duidelijk geweest.
Is Rapsodie nu iets bijzonders? Ten deele niet, ten deele wel. Het blanke huis wil
allerminst geleerd of gewichtig zijn, het heeft geen pretenties, het is in zijn bewogen
vorm niet onrustig. Toch is het allerminst een gewoon huis, het heeft houding en
karakter uitgesproken in een plastischen vorm, waarachter men bedoeling voelt,
waarbij, als consequente doorvoering van innerlijke orde, een vorm ontstond, die in
weinig opzichten meer herinnert aan de traditioneele vormgeving, zooals wij die uit
onze villawijken maar al te goed kennen.
Is het eigenlijk niet troosteloos, dat een huis als Rapsodie een uitzondering is
tusschen de bouwsels in de villawijken, dat het voor ongeschoolde oogen een zóó
vreemde eend in de bijt is, dat het als bijzonder gezien wordt, niet zoozeer op zichzelf,
doch doordat het toevallig tusschen een dorre verzameling eigenbouwersproducten
staat? De tegenstelling tusschen wat men voor de markt maakt en wat men kan maken,
mits men het probleem bestudeert, is wel buiten verhouding groot geworden. Het
heeft zoo oppervlakkig den schijn alsof er niets verandert, alsof de maatschappij haar
geijkte behoeften heeft, waar men het nu verder wel over eens kan zijn, ergo onze
eeuw een standaardtype van villawoonhuis wettigt.
Maar verandert onze leefwijze dan niet voortdurend? Stelt men in verband
daarmede niet steeds andere en nieuwe eischen aan zijn huis als woning; geeft dit
niet steeds aanleiding tot nauwgezette studie van het bouwprobleem en tot wijziging
van de oplossingen ervan? Het oude huis, de suite, het donkere interieur (dat het
monopolie van ‘gezelligheid’ voor zich opeischt), de benauwde romantiek van kleine
ruitjes, zitjes, waar men z'n hoofd stoot, het schouwtje van baksteen, dit alles voldoet
ons niet meer. We zoeken in ons huis grooter bewegingsvrijheid, de mogelijkheid
ruimten samen te voegen of te beperken. We zoeken de mogelijkheid ons huis volledig
te gebruiken, de ongedwongenheid weer terug te vinden tusschen de woning en
onszelf. Het huis moet weer een vriend van ons zijn, het moet ons helpen, onze
wenschen kunnen begrijpen en vervullen, het moet paraat zijn ons voortdurend te
steunen bij ons dagelijksch gebruik. Wij hebben weer behoefte de ruimte om ons
heen te voelen, die bij ons past, we zoeken de ruimte als een levend element, dat
samenhangt met ons leven.
Nieuw is dit niet; ook vroegere geslachten kozen hun ruimte in overeenstemming
met hun waardigheid, hun illusies van rust en zelfverzekerdheid. Men leest uit onze
oude interieurs hoe men dacht en hoe men leefde. Maar wat bleef ervan over in onze
dagen dan een dogma, een verstard principe,
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waar we ons niet meer in thuis voelen, omdat het in zijn onbewegelijkheid niet meer
mee kan, ons voortdurend remt en halt roept als we grooter meegaandheid met ver
uiteenloopende gebruiksbehoeften noodig hebben.
Gelukkig, dat er dagelijks meer opdrachtgevers komen, die vragen durven om
datgene wat hen past. Gelukkig, dat we ons in toenemende mate afvragen hoe we
het verloren verband tusschen het veranderde leven en de ruimte waarin we leven,
weer kunnen herstellen.
In overdreven enthousiasme is men gaan spreken van ‘woonmachine’; dat was
een eerste schrede op den weg ter bezinning, de wensch tot een programma, het
zoeken van een werkschema, waarop voortgebouwd zou kunnen worden. De dienende
functie alleen is echter een tekort; in eerste aanleg vraagt men alleen naar het nuttige,
doch dadelijk daarop vraagt men naar meer. Men begint met het wát, maar in verband
daarmede komt men tot het h o é . Men vraagt naar verhouding in maat, in vorm, in
helderheid en kleur, kortom naar een beleving van de ruimte om ons heen. Verschil
in levensvorm beteekent verschil in ruimtevorm; het huis van den handelsman
verschilt met dat van den beeldhouwer, dat van den geleerde met dat van den musicus.
Rietveld maakte een huis voor een musicus, hij slaagde daarin ons inziens
wonderlijk goed. Domineerend werd een groote ruimte, waar gewerkt, gemusiceerd
en gerust moest worden. Zoo ontstond een complex met een stillen hoek, met de
mogelijkheid - door een isoleerend rolscherm - het geheel te verdeelen, met een
spanning in de verhoudingen der samenstellende wanden, die iets voelbaar maakt
van een principiëel accoord tusschen klank en rythme, die hier vaak regeeren. De
hierbij opgenomen photo toont een gebogen hoek in deze hoofdruimte; de doorgang,
rechts zichtbaar, geeft toegang naar een rustige en meer ontspannen eetruimte. Feitelijk
kan men hier toevende, het heele huis verder raden. Het halletje, waaruit zich de trap
naar boven schroeft, heeft zich in deze ruimte gedrukt, zoodat men er, populair
gesproken, het negatief van terug vindt, de keuken - die met de groote werk-, woon-,
leefruimte feitelijk den geheelen plattegrond vormt - ligt tegen de hal en den eethoek
geschoven. Een gang geeft verder nog toegang tot een toilet en de daarachter gelegen
garage, verwarmingskelder en bergruimte. De laatste drie vormen een laag, plat
afgedekt bijgebouw, afsluiting voor het hoofdgebouw en in vorm een verstilling van
de beweeglijkheid van den hoofdvorm. Boven liggen naast elkaar, van Oost naar
West, een tweepersoonsslaapkamer, een kleedkamer, badkamer, zit-slaapkamer voor
dienstbode en een logeerkamer. Deze strook vertrekken beslaat slechts een gedeelte
van den geheelen plattegrond. Door een verschuiving naar de noordzijde werd
gelegenheid verkregen een zeer ruim dakterras op het Zuiden te maken. Feitelijk
komt het hierop neer, dat de eigenlijke leefruimte op den beganen grond zich aan de
buitenzijde zuiver afteekent (zie photo) en het dakterras zich boven deze ruimte
bevindt. De kleine uitstulping in het holle gebogen glasfront der ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

282
dieping is het trapgat; dit blijft een eind beneden de goot vlak afgedekt liggen,
waardoor gelegenheid verkregen werd licht- en luchttoetreding via de bovenramen
in de toiletruimten uit te breiden.
Verwonderlijk is het gemak, waarmede Rietveld dit huis componeerde. De
vertrekken lijken speels aan elkaar geregen, maar hun ligging is steeds goed
overwogen; overal wordt men getroffen door bedoeling en doelmatigheid. Nergens
is de opzet gedwongen, overal is de hand voelbaar die met zorg zijn ruimten koos in
verband met hun bestemming. Daardoor gaat van dit huis kracht en opwekking uit;
men gaat niet een trap op als zelfstandig meubelstuk, gelegen tusschen twee werelden,
maar de trap is hier schroeflijn, die ruimten tezamen bindt, een onmisbare schakel
in de compositie.
Doode of verloren ruimte zal men tevergeefs zoeken in dit huis, alles past en grijpt
in elkaar. Met geduld, pleizier en vindingrijkheid heeft Rietveld op de hem eigen
wijze voor alles een oplossing gevonden. Kastdeuren in een gebogen wandvlak? Dat
had op de gebruikelijke wijze met deurkozijnen minder prettig kunnen worden. In
plaats van boven- en onderdorpel werden kleine gebogen U-profielen aangebracht,
in deze naar elkaar toegerichte gootjes schoof Rietveld een buigzame triplexplaat en
de schuifdeur was in principe gereed. De plaat buigt of wordt recht al naar gelang
de gootprofielen dwingen.
Met dergelijke uiterst eenvoudige middelen heeft Rietveld consequent gewerkt.
Overal wist hij raad en de groote ervaring, die hij zich als binnenhuisarchitect
verworven heeft, is hem daarbij ongetwijfeld te stade gekomen. Hier en daar zou
over de afwerking wel wat te zeggen zijn, doch zuiver bouwkunstig gesproken is de
wijze van doen - het hoe - van het eerste belang. Een triplexplaat is bij dezen architect
niet, zooals bij zoovelen, alleen een bekleedingsmateriaal, maar van de eigen
geaardheid van het materiaal zelf is getracht ten volle profijt te trekken, voorloopig
misschien met verwaarlozing van de perfectie. Het werd gehanteerd met de heerlijke
lust een positieve waarde daarin op te zoeken en dienovereenkomstig te gebruiken.
Deze eigenschap, de materialen en hunne vormen een directe positieve beteekenis
te geven, vinden we overal in dit huis terug, ze is typeerend voor den architect, die
vormend dacht.
Besluiten we met de vraag, die bij den aanvang gesteld werd: is Rapsodie iets
bijzonders? Het lijkt bijzonder door de wijze, waarop een architect de mogelijkheden,
die in de opgave scholen, benutte. Dit zou echter allerminst bijzonder mogen zijn,
omdat we feitelijk zouden mogen verwachten, dat het bouwen, zooals het hier verstaan
wordt, té vanzelfsprekend is om verwondering te wekken.
We hopen, dat Rietveld, die zich in dit huis zoo voortreffelijk op dreef toonde, die
van dit huis een sprekend werkstuk maakte, ook maken kón, omdat hij in zijn
opdrachtgever een levend medewerker had, spoedig gelegenheid zal krijgen opnieuw
te verrassen.
Ir. C. VAN TRAA
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Amsterdamsche tentoonstellingen
Kees van Dongen - Buffa
Marc Chagall - Van Lier
De oude en nieuwe werken van Kees van Dongen waren een goed geheel. Nu door
de crisis de sfeer van hausse en sensatie der Parijsche schilderkunst door matheid is
vervangen en wij duidelijk aan een keerpunt zijn gekomen, nu ziet men van Dongen
minder opgewonden, minder belust op épateerende exhibities. Hij valt dan de
overprikkelden tegen. Ten onrechte. Hij was hier bij Buffa in al zijn kracht. Die
kracht is beperkt. Hij heeft altijd de allure gehad van een rijk en glorieus schilder te
zijn. Rijk is hij niet; glorieus in zeker opzicht wel. Zijn kleurgeving kent reeds jaren
bepaalde herhalingen en beperkingen. Wij weten hoe het bijzondere blauw van van
Dongen, het zwart, het Parijsche grijs, het rose, en het geraffineerde tikje rood, van
zijn vroegere tot zijn latere werken, geen wezenlijke verrijking heeft ondergaan. Het
werk is met den schilder ouder en koeler geworden. Het leeft van de mondaine wereld,
innerlijk zonder illusies, zonder romantischen bijsmaak. Het is direct, op den man
af. Het hanteert den schijn met alles wat den schijn toekomt. Van Dongen is de
beheerschte histrio van het moderne leven. Zonder geloof aan den schijn, geniet hij
ervan en kan er niet buiten. Hij heeft geest genoeg om er de armoede van te doorzien.
Maar hij onthult deze niet; hij accentueert ze niet; integendeel, met het gezag der
brutaliteit voert hij het decorum op en viert hij het feest zonder zwoelte of duizeling,
ten einde. Daarin ligt zijn directheid en vastheid, zijn feestelijkheid zonder romantiek;
zijn glorieuze voordracht, zonder verliefdheid.
Zoo stond de comtesse Anna de Noailles voor hem, om den hals het breede roode
lint, waaraan het eerekruis hing. Een wonderlijke verschijning; menschelijk gezien
van een erbarmelijke mondaine openbaarheid. Maar in de voordracht van van Dongen
ligt zoo'n statieuze trotsche kracht, dat alle overwegingen zwijgen tegenover de
gewilde grandeur van dit staan. Het staan van Mevr. Mann-Bouwmeester voor Breitner
bracht het in herinnering, ten gunste van Breitner.
Wat echter treft in van Dongen is het stridente van zijn visie en dit, van een lateren,
ontlouterden tijd, had Breitner niet.
Het aardigste is van Dongen in zijn lichte speelsche notities, gelijk het kamertje
met het witte bedje of de touristen in Egypte, die in de woestijn op kameelen gekiekt
worden. Ook Isaäc Israëls kon zoo licht en speelsch de vreugden van het oog en de
malicieuze invallen van zijn geest noteeren. Maar Isaäc was terughoudender en bij
alle gemis aan respect toch delicaat.
Van Dongen ziet men snel. Hij boeit, maar houdt niet lang vast. Ook dit typeert
het gehalte van den schilder.
Een zeldzaam genoegen van langer duur was bereid in een der kamers bij v a n
L i e r , waar een collectie litho's en etsen van M a r c C h a g a l l waren op-
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gehangen (de etsen over 't geheel belangrijker dan de litho's). Wie den schilder kent
vond hier menig motief uit de schilderijen terug in de graphiek. Er was de serie, die
zijn eigen leven in beeld bracht, zijn ouderlijk huis, zijn familie, zijn verliefdheid,
het graf van zijn vader, enz. Heel een wonderlijke wereld van een sentimenteel,
modern gemoed. Heimwee van een ontwortelden cosmopoliet. Een mengeling van
kinderlijkheid en bewust-modern raffiment, vol uitbundige vreugden en lyrische
melancolia.
Het spel met de techniek is kostelijk in deze prenten. Met ware beheersching
hanteert hij de middelen, vol charmeerende invallen. Het geraffineerde in deze dingen
is het air van vrijheid, van luk-raak, schots-en-scheef, terwijl in werkelijkheid alles
verantwoord is, niets te veel of te weinig is gegeven, alles op zijn plaats staat.
Van C h a g a l l is de voor een modernist gedurfde uitspraak, dat hij bij B r u e g e l
en R e m b r a n d t vergeleken C é z a n n e maar een klein schildertje vindt, ‘mais de
notre temps, c'est le plus grand’ voegde hij er ironisch aan toe. Een schilder dus die
nog afstand en verhouding kent en zijn critische gezindheid bewaard heeft. Ook dit
is zeldzamer dan het wel lijkt in dezen soms hyper-critischen maar vaker nog
hyper-verwarden en blinden tijd.
A.M. HAMMACHER

Boekbespreking
K.H.R. de Josselin de Jong, Kinderen en.... Menschen, Amsterdam, J.M.
Meulenhoff, 1934.
Deze bundel, na ‘Het Antwoord’, bracht opnieuw een verrassing, een lichte
verheugenis. De jonge schrijfster spreekt er zich, trots alle fier bewaarde objectiviteit,
vrij in uit; zij ontwikkelt zich allergunstigst, zou ik zeggen. Zij slaat geen superieuren
toon aan - zooals sommige, ‘gearriveerde’ schrijfsters zoo gaarne plegen te doen zij verbeeldt zich blijkbaar niet dat zij ‘er’ al is, zij begrijpt dat wij ‘er’ geen van
allen ooit zijn, zij zoekt en werkt, ernstig, bedachtzaam, toch nooit zwaarwichtig.
Met dat vorige boek van haar, den roman ‘Het Antwoord’, dat veel fijns bevatte, had
zij toch misschien i e t s te veel, te vast van greep, in de richting van vorm en stijl,
van gedistingeerde eenheid en strakheid gestreefd. Deze bundel is weer losser,
natuurlijker. En daardoor komen haar mooiste innerlijkheden beter tot hun recht,
haar groote ontvankelijkheid, haar gemoedsrijkdom, haar menschenbegrip, dat
weemoedig is, maar niet sceptisch, dat altijd door op de liefde vertrouwt. Haar aan
Ina Boudier ontleend motto: ‘Van hemel en aard het eene noodige kan slechts de
liefde het kind geven,’ is werkelijk typeerend voor haar levensopvatting.
Jammer dat ook deze uitgever weer verzuimde een ‘inhoud’ op te nemen in zijn
bundel. Moeten de klanten in den winkel weer denken dat ‘Kinderen
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en.... Menschen’ een ‘doorloopend verhaal’ is? Omdat zij dat liever ter hand nemen
dat een bundel z.g. schetsen? O, Armoede! (Om op mijn beurt de jubilaresse van
deze maand te citeeren!).
H.R.

Jenny Mollinger, Buiten de Haven deint de Zee, Haarlem, H.D. Tjeenk
Willink & Zoon, 1934.
Ook dit is een zuiver, trouwhartig, innig, een liéf boek - laat ik de on-litteraire
kwalificatie maar wagen! Het is opmerkelijk, en pleit voor onzen tijd, dat ongetrouwde
vrouwen als Kitty de Josselin de Jong en Jenny Mollinger zulke frissche en ruime
boeken schrijven. Jenny Mollinger, ons tot nog toe alleen als lyrisch dichteres bekend,
heeft in het verhalend proza nog lang zooveel school niet als Kitty de Jong; zij is
subjectiever, overgegevener. Maar beiden zijn zij open en frank, geheel zonder
preutschheid, moderne vrouwen in den besten zin.
Haar lyrische bewogenheid maakte van Jenny Mollinger ook in haar
liefde-beschouwing een pur sang, soms extatisch idealiste. Men leest haar dan vaak
met een ontroerden glimlach - maar men wacht zich toch wel, dit eerbiedwaardige,
en zoo waardige, idealisme met oudere-menschen-wijsheid aan te randen.
Daarenboven: Jenny Mollinger, evenals Kitty de Jong, schrijft zeer goed, zeer warm
vooral - dikwijls overtuigt zij.
H.R.

Jo van Ammers-Küller, Heeren, Knechten en Vrouwen, Amsterdam, J.M.
Meulenhoff, 1934.
Een naar den eisch gecomponeerd verhaal, behoorlijk uit de verf, met een achtergrond
van goed-verantwoord historisch materiaal. Ziehier enkele kwaliteiten die Jo van
Ammers' jongste boek sieren en die het maken tot zeer leesbare lectuur. Het moet
een héél werk geweest zijn voor de schrijfster, zooveel feitenkennis en documenten
te vergaren, dat zij er door in staat gesteld werd een zoo levendig beeld van een
tijdperk te scheppen. Kleurige beelden heeft Mevr. van Ammers gemaakt, frissche
tafereelen vol van een uitnemende milieu- en tijdschildering. Ook de maatschappelijke
kennis, die voor het schrijven van zulk een roman onontbeerlijk is, ontbrak der
schrijfster niet. Men kan voortdurend smullen van de tallooze details die, ontleend
aan document, waarneming of dagboek, een scherpen kijk geven op de mentaliteit
der menschen uit den ‘pruikentijd’. Het zijn honderd-en-één voorwerpen, handelingen,
gebaren die te zamen gevoegd zijn tot een groot mozaiek, waarin men allerlei
tafereelen ontwaart. Soms is het weer ánders en is het of we optica prenten bekijken,
- niets is verwaarloosd: de toiletten, de straatsteenen, de fonteinen, de karossen en
de grachten!
Wanneer wij ons verder willen verdiepen in datgene wat menschkundig - laatste
motief van den historieschrijver - te voorschijn treedt, dan is dat
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wellicht iets minder bemoedigend. Want er is een zekere tendenz om de personen
bijna allen te benaderen met ironie. Nu kan men aanvoeren dat de pruikentijd een
periode is geweest welke aanleiding geeft om er zich op eenigszins hooghartige wijze
over uit te laten. De zelfgenoegzaamheid en de zelfoverschatting der regenten, de
groote labiliteit der regeeringsvormen, de gemakkelijke ontroerbaarheid van het volk,
weinig is er dat tot bewondering, veel dat tot ironiseerend beschouwen voert. En
toch.... De mensch is, als mysterie, door alle tijden hetzelfde; zijn zieleleven, zijn
geheime roerselen, zijn religie en twijfel zijn een onmeetelijk veld van aanschouwing.
En het is de taak van den auteur om de menschen altijd - waar ook, hoe ook, op
de een of andere wijze, zelfs in het kwade, belangwekkend te maken. Aan deze gave
schort het Jo van Ammers min of meer. Haar kennis van persoonlijke drijfveeren die
achter menschendaden steken, is zeer groot en deze kennis verblindt haar. Het schijnt
wel dat zij uitgaat van de gedachte dat eigen-baat alleen de stimulans is van
persoonlijke daden en dat verbittering, ijdelheid en heerschzucht de grootste machten
zijn der menschelijke samenleving. - Hoe véél ervan ook waar mag zijn, er is altijd
méér. En dat meer maakt mede de historie! Ten alle tijde hebben wij in ons land
mannen van karakter, vrouwen met een hart vol liefde bezeten. Hoe komt het dat wij
in den roman van mevrouw van Ammers er zoo goed als geen enkele tegenkomen?
Hoe schoon ware het geweest, indien wij de botsing van karakters hadden mede
beleefd in een zoo bekwaam geschreven milieu als zij ons gaf!
Er zijn enkele scènes die met zooveel vuur en vaart zijn geschreven dat zij ons
overtuigen. Dat is b.v. waar burgemeester Tavelinck, door het grauw achtervolgd,
zijn huis tracht te bereiken. Dit is een sterk en levend beeld.
JO DE WIT

Willy Corsari, Terugkeer tot Thera, Den Haag, Leopold, 1934.
Na het verschijnen van romans als: ‘De man zonder uniform’ en ‘De Zonden van
Laurian Ostar’ beteekent dit nieuwe werk in Willy Corsari's groote reeks van
publicaties zeker geen stijging.
Het is een dikke turf van over de vierhonderd bladzijden, maar er is heel wat
overbodigs in dit geschrift; er is veel dat den indruk wekt er uit te zijn gegooid zonder
dieper verantwoordelijkheidsgevoel. Het thema zelf is ten slotte niet onbelangrijk,
maar de uitwerking is dikwerf onlogisch. Wat vooral treft in dit boek, is dat Willy
Corsari hier oneindig veel minder dan vroeger poogt in waarachtigen zin
psychologisch te zijn. Haar hoofdpersoon, een jonge man, eerst volkomen gelukkig
in zijn huwelijksleven, wordt door zijn vrouw verlaten zonder dat iets hem op deze
breuk heeft voorbereid. En nu volgt een leven van rondzwervingen, surrogaten van
liefde, en steeds meent hij de vrouw die hem verliet te haten. Zijn ‘terugkeer tot
Thera’ is geen
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terugkeer in physieken zin, want Thera is gestorven, maar tot haar nagedachtenis,
tot haar ziel. Men heeft hier te doen met een ontwikkeling van vermogens, die tot
inzicht, zelfinkeer en zelfkennis leiden en deze motieven zouden, op andere wijze
gehanteerd, stellig de schoonste resultaten kunnen doen verwachten. Maar Willy
Corsari heeft ons te weinig innerlijke substantie gegeven. Wij begrijpen té weinig
van den man, van zijn verhouding tot zijn vrouw, wij zien hem niet als
persoonlijkheid, als strevend wezen. Hij handelt, omdat de schrijfster bedoelingen
heeft, niet omdat hij niet anders kán. Dat Willy Corsari zulk vluchtig werk kan
afleveren is betreurenswaard, want zij beschikt over een zekere mate van phantasie
en zij neemt haar wereldje nooit klein, nooit benepen. Moge zij revanche nemen!
JO DE WIT

Maurits Uyldert, De Gletscher, Amsterdam, Em. Querido, 1934.
De poëzie van Maurits Uyldert is evenmin als die van zijn leermeester Albert Verwey
bestemd om populair te worden; ook niet binnen den kring van hen, die over het
algemeen de dichtkunst met hun belangstelling vereeren. Zij is cenakel-poëzie,
geschreven voor weinigen en geboren uit een geest, die zich met behulp van een
vaste symboliek pleegt te uiten. Vooral ten aanzien van de huidige constellatie van
onze dichtkunst, die zoo sterk op het direkte is gericht, maakt deze bezonnen wijze
van dichten geen goede kans om in den smaak te vallen, noch bij het publiek, noch
bij de toonaangevende kritiek. Daar komt bij, dat de centrale plaats, die de dichter
in zijn werk aan den Geest heeft toegekend, hem belet verzen te schrijven, die door
een zekere openheid van vizie zoowel als van emotie den lezer aantrekken. Want de
levenshouding, die aan deze wereldbeschouwing ten grondslag ligt, verdraagt een
dergelijke openheid niet. Integendeel, zij streeft ernaar woonplaats te kiezen onder
de goden, ver boven het gewoel der menschen en naar vermogen vrij gemaakt van
het persoonlijk leed. Dat komt heel duidelijk tot uitdrukking in de schoone strophen
uit het gedicht ‘De Eenzame’, waarmede de bundel sluit.
Niet ieder stijgt in zijn leven tot deze ijle toppen en niet ieder zal de liefde zien,
zooals de dichter ze hier ziet; maar men kan toch zeer diep ontroerd worden door de
vervoering, waarmede in dit gedicht een mensch zijn geloof belijdt aan wat voor
hem het hoogste goed zijns levens is. Een vers als dit slaat een brug tusschen de
gletscherwereld, waar deze dichter zich genesteld heeft, en het heuvelachtig land,
waar ‘de anderen’ wonen.
ROEL HOUWINK

I. van der Velde, Het eeuwige Vuur. Met een inleiding van Henr. Roland
Holst-van der Schalk. A'dam, N.V. De Arbeiderspers, 1933.
Er zou alleen reeds over de uitvoerige studie, die Henriette Roland Holst als inleiding
geschreven heeft tot deze monumentale bloemlezing van
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Nederlandsche revolutionnaire poëzie van Jacob van Maerlant tot op den huidigen
dag, een opstel van eenige bladzijden te schrijven zijn. Binnen het bestek van deze
rubriek is daaraan echter niet te denken en zoo moeten wij hier met een enkele
opmerking volstaan. Ook na de lezing van mevrouw Roland Holst's beschouwingen
over het wezen der revolutionnaire poëzie (blz. 11 e.v.) zijn wij niet overtuigd geraakt
van de noodzakelijkheid om de dichtkunst naar politieke beginselen in te deelen. Het
wil ons integendeel voorkomen, dat de schrijfster het begrip ‘revolutionnaire poëzie’
in haar studie zoo ruim neemt, dat het zeer weinig zeggend geworden is. Wanneer
Goethe en Vondel feitelijk revolutionnaire dichters moeten worden genoemd, gelijk
mevrouw Roland Holst in haar inleiding zegt (blz. 19 en 20), dan blijft er voor de
niet-revolutionnaire dichtkunst langzamerhand niet veel meer dan het uitschot over.
De inleidster doet hier hetzelfde wat in 1918 de expressionistische theoretici deden,
toen zij Rembrandt, Dante en Beethoven tot expressionisten verklaarden. Dat is
tenslotte zulk gek gezelschap niet!
Doch voor het doel, dat deze bloemlezing dienen wil: de cultureele scholing der
arbeidersklasse, is deze breedheid van opzet allerminst een bezwaar. Integendeel wij
moeten het als een buitengewoon voordeel beschouwen, dat mevrouw Roland Holst
haar wakend oog over deze bloemlezing heeft laten gaan, zoodat de keuze der
gedichten zeer ruim geworden is, ruimer dan klaarblijkelijk (zie blz. 21) oorspronkelijk
in de bedoeling van den samensteller lag. Elders hebben wij er reeds onze
bevreemding over uitgesproken, dat men een figuur als Theun de Vries, wiens oeuvre
men toch niet licht als ‘revolutionnair’ zal betitelen, onder de socialistische dichters
opgenomen heeft.
Als geheel maakt deze bloemlezing echter een uitstekenden indruk. Onder goede
leiding zal zij vooral de jonge arbeiders veel kunnen schenken. Men zal dan echter
goed doen deze poëzie niet van het standpunt van den klassenstrijd uit te beschouwen,
doch als een aspect van de algemeene menschelijke cultuurvorming, die zich in
kunsten en wetenschappen voltrekt, o n a f h a n k e l i j k van bepaalde politieke
verhoudingen.
ROEL HOUWINK
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De Indische miniatuurschilderkunst
door Hermann Goetz
REMBRANDT's meesterwerken verraden een in zijn tijd zeldzame vertrouwdheid
met het Oosten. Hij bezat dan ook een verzameling van allerlei wapens, costuums
en schilderstukken uit Turkije en Indië. Bij zijn faillissement moest hij afstand doen
van zijn schatten, maar daar hij bij deze gelegenheid schetsen maakte van de Indische
miniaturen en daar deze bewaard zijn gebleven kunnen wij ons nog een denkbeeld
vormen van wat een der eerste en tevens twee eeuwen lang de beste collectie was
op het gebied, dat het onderwerp van dit opstel uitmaakt. Niet lang daarna verrijkte
de Amsterdamsche burgemeester Nicolaas Witsen zijn kunstkabinet met eenige
honderden van deze miniaturen, en ook de Bodleian Library te Oxford, de Groote
Keurvorst, Maria Theresia van Oostenrijk, en stellig nog wel andere, ons niet bekende
verzamelaars waren in het bezit van enkele stukken. Toch kwamen eerst tegen het
eind der achttiende eeuw, toen het rijk der Groot-Mogols door burgeroorlogen te
gronde ging en tenslotte in handen viel van de soldaten der Engelsch-Indische
Compagnie, werkelijk goede Indische miniaturen in grooten getale naar Europa.
Officieren en ambtenaren in Engelschen dienst, zooals Johnson, Polier, Hamilton,
Elliot en Malcolm, kochten Indische manuscripten en albums of lieten deze copieeren.
Later kwamen zelfs de schatten uit de boekerijen van den keizer en zijn stadhouders
rechtstreeks of over Perzië door toedoen van de plunderende troepen van Nádir Sjáh
en Ahmed Sjáh Durrání in de Europeesche verzamelingen, vooral in de Engelsche.
Niemand minder dan Sir Joshua Reynolds uitte zijn bewondering over een aantal
schilderstukken, die in het Britsch Museum worden bewaard. Maar daarna scheen
de Indische schilderkunst welhaast in het vergeetboek te zijn geraakt, slechts enkele
oriëntalisten interesseerden zich ervoor uit godsdiensthistorisch of geschiedkundig
oogpunt. Eerst de twee groote tentoonstellingen van Oostersche kunst in 1910 te
München en in 1912 te Parijs brachten hierin verandering. Eindelijk wekten de zoo
lang veronachtzaamde artistieke scheppingen van het Oosten het enthousiasme en
de bewondering van kunstenaars en verzamelaars. Léon Bakst, Séroff en anderen,
reeds voorbereid door Chassériau, Moreau, het Japonisme en het symbolisme, putten
uit de Perzische en Indische schilderkunst onder meer de inspiratie voor vele van de
meest wonderbaarlijke scheppingen van het Russische ballet. Sindsdien heeft deze
kunst haar bevruchtenden invloed op het Westen uitgeoefend, terwijl thans ook het
weer ontwakende kunstleven in Voor-Indië zelf zijn kracht in de eerste plaats aan
zijn groote voorgangster ontleent.
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Hiermede is het karakter der Indische miniatuurschilderkunst en haar plaats in het
kader der aesthetische vormgeving reeds in hoofdzaak gekenschetst. Gedurende
vrijwel de geheele negentiende eeuw hebben classicisme en naturalisme haar uit de
belangstelling van Europa verdrongen. Een tijd, waarvoor het Griekenland van de
vijfde en vierde eeuw v.Chr. en de - hetzij idealistisch, naturalistisch of wel
impressionistisch - perspectivisch juist weergegeven mensch in een op gelijke wijze
gezien landschap als eenigst mogelijke vorm van schilderkunst gold, kon in de kunst
van het Oosten immers evenmin als in die van de vroege Westersche perioden iets
anders zien dan hulpeloos gestamel. Men moest eerst weer leeren inzien, dat de kunst
dieper wortelt, dat de schoonheid meerdere mogelijkheden kent, dat de kunst van
het Oosten veeleer beteekent een ander schoonheidsideaal dan een ander stadium in
de technische bedrevenheid en dat de volmaaktheid daarvan ligt in de algeheele
harmonie van lijnen, kleuren en decoratieve compositie, voor alles echter in de met
deze middelen gesuggereerde geestesgesteldheid en stemming. Wij mogen haar noch
met de representatieve groote schilderkunst van het Westen na de Renaissance, noch
met die van Oost-Azië op een lijn stellen, maar moeten haar veeleer vergelijken met
de beste van de miniaturen en boekillustraties uit de tijden der Karolingische en
Ottonische keizers tot aan den bloeitijd der Nederlandsch-Fransche cultuur van de
Bourgondische hertogen. De cultuurlanden van het Oosten, ingesloten tusschen
woestijnen en steppen, en telkens weer veroverd door nomadenstammen, ontwikkelden
zich langzamer dan die van het Westen, die na de volksverhuizing weinig meer te
lijden hebben gehad van dergelijke catastrophen. Bovendien werd zij overal, waar
de Islam was doorgedrongen, beheerscht door een geloof, dat hoe grootsch het ook
moge zijn toch is voortgekomen uit de primitieve gedachtenwereld van Bedouïnen.
Het ‘Gij zult U buiten mij geen beeltenis maken’ werd door de theologische traditie
in den ruimsten zin opgevat en de uitbeelding van een mensch of zelfs van een dier
werd als een vermetele inbreuk op de scheppingsmacht van God beschouwd. Zeker
is het, dat dit gebod slechts dan streng werd opgevolgd, wanneer de voorliefde van
den nomade voor zuiver ornament ook in de steden aan de karavaanwegen
overheerschend bleef, en ook dat zelfs de khalífs van de 'Omayyaden en later van de
'Abbásiden dynastie, de Turken, de Mongolen, de Safawiden Sjáhs van Perzië en de
Indische keizers het verbod rustig overtraden en zich door Byzantium, het
Sassaniden-rijk en Oost-Azië lieten inspireeren tot een eigen schilderkunst. Maar
toch bleef deze schilderkunst beperkt tot de meer vrijzinnige hofkringen, die zich
konden veroorloven de vooroordeelen der menigte te negeeren. Maar geen openbaar
gebouw, hetzij vorstelijk dan wel godsdienstig, liet een andere dan een ornamentale
versiering van zijn wanden toe. Slechts in de weelderige vertrekken van den harem
vond men - vaak tamelijk losbandige - fresco-schilderingen, die echter op enkele

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

291
fragmenten na ten prooi zijn gevallen aan de verontwaardiging van minder vrijzinnige
heeren of misschien alleen maar aan het snelle verval der Oostelijke residenties.
Uitsluitend in een klein luxe artikel als het verluchte boek, de vreugde van stille,
genotrijke uren, gemakkelijk te verbergen voor ongewenschte blikken, gemakkelijk
om mee te nemen, kon de schilderkunst van het nabije Oosten zich uitleven.
Even verscholen als zij zelf, zijn ook de kunstenaars, die haar schiepen. Hoe weinig
exemplaren dragen een handteekening, hoe weinig persoonlijkheden kunnen wij
onderscheiden, en dan nog meer als legendaire dan als reëele figuren. Ternauwernood
durven zij voor hun kunst uitkomen; zij noemen zich ‘meester’ of ‘vergulder’.
Sommigen van hen zijn ambtenaar, maar de meesten staan als handswerkslieden in
dienst van een vorst of ridder. Het Islamitisch-Indische Oosten begint immers eerst
in den modernen tijd zijn feodale karakter te verliezen, een werkelijke bourgeoisie
heeft zich nog maar kort geleden ontwikkeld. Tot dusver waren er slechts aristocraten,
ambtenaren, militairen, grootgrondbezitters en in heerendienst levende boeren met
daarnaast een kleine kring van handwerk- en kooplieden, werkend voor de vorstelijke
en feodale hofhoudingen, in welker schaduw zij leefden. Over het algemeen speelden
zij een hoogst bescheiden rol, en de Fransche reiziger Bernier vertelt in de 17e eeuw
van de Indische schilders, dat zij meerendeels voor een hongerloon, zooal niet voor
zweepslagen, voor de emírs moesten werken. Slechts wanneer zij de bescherming
van een kunstlievenden vorst konden verkrijgen waren zij in staat werkelijk
hoogstaande kunstwerken te scheppen. Zoo heeft de schilderkunst van het
Mohammedaansche Indië en Voor-Azië zich nooit kunnen losmaken van het
handwerk. In plaats van een zelfstandige, individueele kunst te worden, bleef zij
steeds een luxe-handwerk, zij het ook van een zeldzame verfijndheid.
Evenals de geheele middeleeuwsche, half nomadische sfeer van het Oosten moesten
ook de godsdienstige schroom en de maatschappelijke positie van den kunstenaar
hem wel in een richting stuwen, die tegenovergesteld was aan het Westen en
uitmondde in een traditioneelen stijl, die minder rekening hield met de eischen der
optiek dan met die van tapijtcompositie of borduurwerk. De hieraan ten grondslag
liggende tradities waren niet verstard, maar leefden in de ziel van het volk. Zij kwamen
voort uit mystiek, heroiek en minnezang, en naar gelang deze voor ieder land of volk
anders waren, was er ook verscheidenheid van vorm en mentaliteit in de schilderkunst,
ondanks den gemeenschappelijken grondslag: barbaarsch-weelderig bij de 'Osmanen;
elegant, extravagant en tevens oppervlakkig in Perzië, koel-realistisch bij de Indische
Mohammedanen; bij de Hindoe's vervuld van een warme, vaak mystieke stemming.
Ook de kunst van de groote hoven en die van de kleine provinciale residenties
verschilden aanmerkelijk van elkaar. De eerste was verfijnd of zelfs geraffineerd,
vol vorstelijke praal, voorname, modieuse por-
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tretten en buitensporige weelde en genot; de tweede daarentegen meer populair en
naief, vervuld van de heldensagen, de minnepoëzie en de geloovigheid van het volk.
Evenals in het Westen Perzië eeuwenlang de kunst van Turkestán en het
'Osmanenrijk beheerschte, zoo vormde in het Oosten ook Indië eenigszins een eenheid,
onverschillig of zijn kunst werd beoefend aan de hoven der keizers van Delhi of in
de residenties van hun Mohammedaansche stadhouders en officieren, dan wel aan
die van de inheemsche Rádjá's, souvereine vorsten of vasallen der Mogol-keizers.
Ondanks alle verschillen op het gebied van ras, taal en godsdienst was Indië immers
toch een eenheid, door moeilijk toegankelijke gebergten en woestijnen gescheiden
van Noorden en Westen, en door het betrekkelijk geringe aantal der
Mohammedaansche veroveraars waren beide partijen vaak op elkaar aangewezen en
werd de afstand in levenswijze, smaak en zelfs in godsdienstige opvattingen kleiner.
Tenslotte vermengden zij zich min of meer. Terwijl de Hindoe's zich in kleeding,
architectuur, schilderkunst, enz. richtten naar de officieele mode van het keizerlijke
hof, waren de Indische keizers, al waren zij dan afkomstig uit Centraal-Azië,
aangewezen op Indische handwerkslieden en bedienden, en leerden zij in hun harems
de gebruiken en opvattingen van hun inheemsche favorieten waardeeren. Velen van
hen waren geboren uit Indische moeders, dochters van machtige Rádjá's; Indische
dienaressen, danseressen, muzikanten waren in elk huis. Hoeveel Mohammedanen
waren niet zelf onvermengde Indiërs, wier voorouders zich gedwongen of uit vrijen
wil tot den Islám bekeerd hadden! Maar wel achtten de geëmigreerde, lichter
gekleurde Turken en Perzen zich voornamer, vooral wanneer zij hun stamboom
konden vervolgen tot op Muhammed's schoonzoon 'Alí.
Reeds kort na den val van het rijk der Perzische Sassaniden-Sjáhs hadden de
Arabische legers der eerste volgelingen van den Profeet het Indus-gebied bereikt en
aan den Islám onderworpen. Maar eerst eenige eeuwen later, toen de Arabische
wereldheerschappij reeds in verval geraakt was, drongen de Mohammedaansche
veroveraars, ditmaal Centraal-Aziatische Turken, door den tweeden woestijngordel
ten Oosten van den Indus in het eigenlijke Indië door. Hoewel zij slechts een kleine
groep vormden hadden zij den weg gebaand door plundertochten, door beweeglijkheid
en gewelddadig optreden zich de macht verworven en een rijk gesticht, dat, als een
losse overkapping van de bestaande inheemsche sociale en politieke instellingen,
weinig hecht gebouwd, slechts door ijzeren hand en in steeds terugkeerende oorlogen
eerst na eeuwen nauwer met het land samengroeide. Al was men ook aangewezen
op de medewerking der Indiërs, toch bleef het een in hoofdzaak Turksch-Afghaansche
koloniale staat.
Eerst toen in de 16e eeuw onder den druk van nieuwe veroverende
nomadenstammen de laatste nakomelingen van den grooten Timoer naar Kaboel

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

LIX

MINIATUUR VAN MUKHLÍS,

16e EEUW: DE MOGOLKEIZER BÁBUR - LONDEN, BRITISH MUSEUM

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

LX

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

BOVEN LINKS: BHAIRAVÍ RÁGINÍ, RÁJASTHÁNÍ MINIATUUR,

1ste HELFT 17e EEUW, LONDEN, BRITISH

e
MUSEUM RECHTS: JAHÁNGIR SCHOOL, DE GEBOORTE VAN EEN KEIZERSZOON, 17 EEUW, BOSTON,
de
e
MUSEUM. ONDER LINKS: MINNEND PAAR IN SLAAPVERTREK, 2 HELFT 18 EEUW, OXFORD, BODLEIAN
e
LIBRARY. RECHTS: RÁJASTHÁNÍ MINIATUUR, JODPOER, 18 EEUW, RÁDHÁ EN KRISHNA IN EEN
PALEISTUIN, LONDEN, INDIA OFFICE

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

293
vluchtten, om zich vandaaruit in Indië een nieuw rijk op te bouwen, brak het tijdstip
aan voor een ware Indisch-Mohammedaansche gemengde cultuur. De nieuwe dynastie,
die zich naar hun voorgegeven versten voorouder, den grooten veroveraar
Djingiz-Khán, Mogols, d.w.z. Mongolen noemden, en die wij in navolging van het
Europeesche spraakgebruik in de 17e eeuw onder den naam Groot-Mogols kennen,
moest spoedig tot het besef komen, dat zij zoowel tegen den verbitterden tegenstand
der vroegere Mohammedaansche heerschers als tegen eventueele opstandigheid van
hun eigen Turksche volgelingen steun moesten vinden bij betrouwbare aanhangers
in het hart van Indië. Akbar de Groote (1556-1605) had dezen gevonden in den
militairen Hindoe-adel van het Noorden, de Rádjpoets, en verbond deze aan zijn huis
door huwelijk en rechtsgelijkheid met de Mohammedanen. Daarmede begon de
wederzijdsche cultureele penetratie, die voor Indië een nieuw beschavingstijdperk
beteekende, dat in de 17e eeuw het toppunt bereikte van sprookjesachtige pracht om
in den loop van de 18e uiteen te vallen in vijandige staten, die tenslotte door het
Engelsche wereldrijk werden geabsorbeerd. Akbar's voorgangers Bábur en
Hoemáyóén waren twee echte Turksche ridders geweest, vol avonturiersgenie,
ondernemend en dapper, maar ook vol buitensporigheden in het genre van koning
René en keizer Maximiliaan. Zij hadden het Oost-Turksche leven in den verfijnden
vorm, die het onder Timoer's zoons en kleinzoons in Samarkand en Herát had
verkregen, in het onbeminde nieuwe land voortgezet. Akbar's regeering echter was,
evenals die van Augustus, vervuld van het bewustzijn dat een nieuw wereldtijdperk
werd ingeluid. De Turkenstaat werd vervangen door den Indisch-Mohammedaanschen,
waarin Rádjás en emirs naast elkaar stonden, het leenstelsel door een op huurlingen
steunende bureaucratie. Een nieuwe levensvorm was in opkomst, een nieuwe kunst,
ja zelfs een nieuwe godsdienst werd ontworpen, evenzoovele synthesen van
Hinduïsme en Islám. Het is een gelukkige tijd, ontwakend, rijk, sportief en gezond,
vol vreugde over natuur en leven, vol plannen en ideeën, openstaand voor al wat
nieuw is.
Onder zijn zoon Djehángír (1605-'28) en zijn kleinzoon Sjáhdjehán (1628-'59),
beide Indisch van moederskant, bereikte de luister van het rijk zijn hoogtepunt,
politiek geheel Indië overschaduwend, economisch zoo welvarend als het in geen
duizend jaren tevoren was geweest, als het tot de Pax Britannica niet weer zou zijn.
Zelfs de Franschen uit den tijd van den Zonnekoning stonden verbaasd over de pracht
en praal van het Mogolhof, waar de wonderbaarlijke Tádjmahal en de sprookjesachtige
bouwwerken der burchten van Agra, Delhi en Láhóre tot stand kwamen. Maar de
onstuimigheid van de 16e eeuw is voorbij. Djehángír en zijn hofhouding hebben nog
wel de levenslust en de belangstelling van den grooten keizer, maar niet meer diens
energie. Er is meer belangstelling voor jacht en sport dan voor oorlog en politiek, en
in plaats van idealen te koesteren omtrent een nieuw wereldtijd-
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perk geniet men van het leven met wijn, kunstgenot en vrouwen. Sjáhdjehán is reeds
geworden tot de ongenaakbare Kalíf op den met juweelen overladen pauwentroon,
die door een plechtig ceremonieel gescheiden is van zijn onderdanen, die van den
rug van zijn olifant af de veldslagen van zijn veldheeren en de daden van zijn jagers
en dierentemmers gadeslaat, die zijn dagen doorbrengt te midden van de oververfijnde
luxe-poppen van zijn harem. Ook de keizerlijke officieren zijn decadent, de legers
zijn kostbaar en traag. Achter de toenemende inkomsten van den staat gaat de ellende
en de hongersnood onder de uitgebuite boeren schuil, het bestuur is corrupt, de kunst
is een middel tot praal, het geestelijk leven is ontaard tot hoofsche vleierij.
Voor het laatst probeert keizer Aurangzéb (1659-1707), de Philips II van Indië,
die na een moordenden broederoorlog den troon besteeg, door ijver en
vasthoudendheid, list en strengheid het rijk te hervormen. Hij mist echter de
meesleepende kracht van zijn overgrootvader; zijn onverdraagzaamheid wekt haat,
zijn strengheid tegenstand, tot uiting komend in bloedige opstanden, zijn geslepenheid
leidt tot huichelarij, zijn ijver tot een omslachtig systeem van ambtenaren en
huurlingen. Elk van deze factoren heeft tenslotte ook bijgedragen tot de ondermijning
van de economische grondslagen van den staat.
Na zijn dood valt het rijk spoedig tot een statenbond uiteen, nog slechts tezamen
gehouden door de schim van een autoriteit. De militaire adel wordt ten gevolge van
burgeroorlogen hoe langer hoe eigenmachtiger, terwijl door de daarmede gepaard
gaande verwoesting en brandschatting het land verarmt; de Mohammedaansche
stadhouders werpen zich als zelfstandige heerschers op, de Rádjá's worden weer
onafhankelijk. De keizers - stroopoppen van de militaire klieken, die hen naar
willekeur op den troon plaatsen en weer daarvan stooten - brengen hun dagen door
binnen de muren van hun harem, verslaafd aan opium en andere uitspattingen. De
politiek komt in handen van vrijbuiters, oude ijzervreters, intriganten en lichtekooien.
Indië wordt overladen met residenties; de kunstenaars hebben de handen vol, maar
hun werk dient slechts tot verzadiging van den praalzucht der vaders, den wellust
van hun verbrassende zoons of van de droomen van levensmoeë hovelingen en
sentimenteele haremwezens, die in fantasieën de trieste werkelijkheid trachten te
ontvluchten. Slechts daar, waar ver van het strijdrumoer aan de hoven der kleine
Rádjá's de oude tradities van Middeleeuwsche riderromantiek en mystiek nog niet
geheel zijn vergeten, ontstaat nog eens een late, lieflijke sprookjeskunst. Bij het begin
van de 19e eeuw zijn staat en cultuur der Mogols nog slechts een spookachtige schim,
waarachter ordeloosheid en ellende heerschten. Als Engeland niet was gekomen, zou
zij spoedig door een anderen veroveraar weggevaagd zijn geworden.
Evenals de cultuur in het algemeen was ook de kunst van den vroegen Mogol-tijd
zuiver Oost-Turksch. De stichter van het nieuwe Indische rijk,
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keizer Bábur, behoorde immers tot de extravagante, prachtlievende vorsten, die
tusschen het niet overbelangrijke geharrewar om de oppermacht in den verbrokkelden
statenbond der Timoeriden door, hun tijd doorbrachten met vroolijke drinkgelagen,
muziek en poëzie, schilderkunst, mode en vrouwen. Op al zijn avontuurlijke tochten,
waartoe de nood van een steeds harder en moeilijker wordenden tijd hem drong,
bleef hij trouw aan deze voorliefde uit een gelukkiger verleden; waar hij ook belandde,
in Samarkand, Buchárá of Herát, overal zocht hij contact met dichters en bezichtigde
hij de verzamelingen van verluchte manuscripten. In Herát leefde onder de regeering
van zijn oom, Sultán Hoessain Baïqárá, de beroemdste van alle schilders, die de
wereld van den Islám ooit gekend heeft: Behzád. Zijn werk werd in dit geheele
tijdvak, maar ook nog vele eeuwen later, beschouwd als een voorbeeld; hij was het
geweest, die voor het eerst brak met de conventioneele vormen van een stijl, die zich
in den loop van vele eeuwen onder Arabisch-Turksche en Mongoolsche dynastieën
ontwikkeld had uit Oud-Perzische en Oost-Aziatische elementen, die zonder de goede
eigenschappen van haar compositie, kleuren en karakter te verwaarloozen, haar toch
vervulde van een nieuw tintelend leven, vol uitdrukkingsmogelijkheden. Leerlingen
van dezen meester werden door Bábur meegebracht naar Indië, waar zij een begin
maakten met de illustratie van een grooten heldenroman, die in bonte kleuren de
avontuurlijke geschiedenis schildert van een legendarischen voorlooper der Arabische
veroveraars uit den eersten tijd van den Islám, Amír Hamzah.
Onder Bábur's zoon Hoemáyóén (1530-'56) werd dit werk in een nieuwen, meer
gratieusen stijl voortgezet. Door zijn tijdelijke verbanning naar het hof van den
Perzischen Sjáh Tahmásp - den weelderigsten vorst der nieuwe heretische
Safawidendynastie - had Hoemáyóén immers kennis gemaakt met de modieus-sierlijke
scheppingen der uit de school van Behzád voortgekomen hofschilders Agá Mírak
en Sultán Muhammad. Twee kunstenaars, die deze strooming vertegenwoordigden,
Mír Sayyid 'Alí en 'Abd-as-Samad, nam hij bij zijn terugkeer mee naar Indië. Korten
tijd daarna kwam hij door een val om het leven.
De macht ging over op zijn nog minderjarigen zoon Akbar (1556-1605), die later
den nieuwen Mogol-staat zou stichten en het nieuwe tijdperk der
Indisch-Mohammedaansche cultuur zou inluiden. In het kader der politiek, die hij
tegen den verbitterden tegenstand der Mohammedaansche geestelijkheid en van vele
leenheeren doorzette, paste ook de verindisching van de tot dusver Perzisch-Turksche
kunst van het hof en tenslotte de synthese van beide richtingen in een nieuwe, door
grootsche opdrachten gesteunde rijkskunst. De groote Hamzah-roman werd voltooid,
de Perzische heldendichters en lyrici geïllustreerd, maar ook de nieuwe vertalingen
van Indische sagen, verzameld in het ‘Boek van den Oorlog’ (Razm-Námah), de
Memoires
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van Bábur en Hoemáyóén, de geschiedenis van den voorvader Tamerlan, maar voor
alles de gebeurtenissen uit het nieuwe tijdvak en uit het leven van zijn grooten keizer,
de oorlogen, feesten en jachtpartijen, hovelingen en vrouwen, heiligen, merkwaardige
dieren, etc. Hierdoor kregen de beide Perzische hofschilders een nieuwe taak. Hun
ateliers namen voortdurend in omvang toe en langzamerhand groeide het aantal van
hun leerlingen tot ongeveer honderd, meerendeels Indiërs, maar ook Perzen, Turken
en Kalmukken, aan wie eerst kleine werkjes, zooals het invullen van de kleuren, het
schilderen van planten, wapens, verguldsel, portretten en dergelijke werden
toevertrouwd, maar die gaandeweg werden ingewijd in de geheimen der
Timoeridisch-Safawidische kunst en na verloop van tijd zelf vooraanstaande
kunstenaars werden. Akbar had echter noch de Indische, noch de Perzische kunst als
ideaal voor oogen. Voor hem was de schilderkunst niet het zich vergrijpen aan Gods
schepping, maar de eerbiedige bewondering daarvan. Hij richtte daarom de aandacht
van zijn kunstenaars op de natuur. Al konden zij zich maar met moeite losmaken
van de conventioneele wijze van zien, die zij hadden medegenomen uit hun Indische
of Mohammedaansche milieu's, toch leerden zij hoe langer hoe meer de natuur
liefdevol gadeslaan en verkregen de figuren in hun historische tafreelen meer leven.
Ook de achtergrond met zijn goed geobserveerde bloemen en boomen, dieren van
bosch en veld, vogels en volkstypen werd in plaats van tapijtcomposities werkelijke
landschappen. Toch was de traditie te sterk dan dat schilderijen in den Westerschen
zin des woords konden ontstaan. Uit de Middeleeuwsch-Indische kunst bleef de
gewoonte behouden de menschen meer zooals in de oud-Egyptische reliefs te
teekenen, zij het ook verflauwd en zoo nu en dan overwonnen in navolging van
Europeesche voorbeelden van Nederlandsche herkomst, die de keizer door toedoen
der Jezuieten-zendelingen uit Goa had leeren kennen. De Perzische kunst droeg een
compositie bij, waarbij alle details met normale ooghoogte worden beschouwd,
terwijl het totaal een beeld in vogelperspectief geeft. Dit bezwaar verzinkt echter in
het niet naast de ontzaglijke levendigheid der schilderstukken, de kleurige, bedrijvige
vreugde, die eruit spreekt, de vreugde van gezonde, sportieve, energieke menschen!
Toch was deze kunst slechts een voorlooper der klassieke Mogol-schilderkunst,
der klassieke Indische miniatuurkunst. Eerst onder Akbar's zoon Djehángír (1605-'28)
werden de resten der vroegere tradities definitief overwonnen door een voortdurende
intensieve natuurstudie. Prachtige portretten en vooral dierstudies uit dezen tijd zijn
bewaard gebleven, van de hand van meesters als Góvardhan, Mansóér e.a. Zij
overschaduwen de strijdtafreelen en romanillustraties, waarvoor men thans minder
aandacht over heeft dan voor huiselijke en hoofsche onderwerpen: de keizer en zijn
zoons ontvangen, op het balkon van het paleis staande, buitenlandsche gezanten, de
keizer met zijn geliefde, hem geheel beheerschende keizerin Nóérdjehán, bij feesten
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in zijn harem, op de jacht het gevecht van een vogelspin met een klein, viervoetig
roofdier gadeslaand, enz. Ook hier is levensvreugde de overheerschende karaktertrek,
maar zij uit zich thans niet meer in daden, maar in nieuwsgierigheid en genot. Van
de ontzaglijke activiteit der vorige tientallen van jaren is niets meer te bespeuren.
Alles is ongedwongen, rustig, nog wel geïnteresseerd in natuur en sport, maar toch
al meer in luxe en zelfs met een zekere neiging tot vertoon. In merkwaardige
allegorieën, teruggaand op Europeesche voorbeelden, wordt de grootheid bezongen
van dezen heerscher, die tenslotte toch slechts een grootscheepsche, goedhartige
dronkaard was. Maar de belangstelling voor al deze kleinigheden maakt de
voorstellingen minder vlot en forsch, de compositie wordt eenvoudiger, het accent
wordt verlegd naar de vele, nauwkeurig bestudeerde details, niet zelden gecopieerd
naar Europeesche gravures, die ook deze keizer verzamelde, de kleuren worden
teerder, gedempter, maar ook rijker aan schakeeringen.
Onder keizer Sjáhdjehán (1628-'89) onder wiens regeering de Indische schilderkunst
haar hoogtepunt bereikte en overschreed, werd de ontwikkeling in dezelfde richting
voortgezet. Wat vol liefde door twee schitterende regeeringsperioden opgekweekt
was kon nu door groote, pompeuse opdrachten tot vollen bloei komen. De oude
meesters, die onder Akbar hun loopbaan waren begonnen, schiepen in de eerste helft
van Sjáhdjehán's bewind stellig hun rijpste werken. Maar toch was het hoogtepunt
reeds gepasseerd. Zoowel Akbar als Djehángír hadden zich oordeelkundig met lof
en kritiek het werk van hun beste kunstenaars aangetrokken en hadden op alle
manieren voor hen gezorgd. In de oogen van Sjáhdjehán echter waren zij niets anders
dan handwerkslieden, diep in de schaduw van de onbenaderbare keizerlijke macht,
handwerkslieden, van wie slechts verwacht werd, dat zij gehoorzaam hun dienst
zouden vervullen voor de verheerlijking en de prachtliefde van den Groot-Mogol,
van zijn huis, hof en staat. Hij verlangde van hen geen volmaakte kunst, maar
verblindende routine. De oude meesters konden zich nog wel bij deze wenschen
aanpassen maar hun opvolgers begonnen zich in plaats van de moeitevolle
bestudeering van de werkelijkheid toe te leggen op het handig toepassen van vlug
afgekeken cliché's. De compositie werd conventioneeler en verbrokkelde vaak, de
figuren waren dikwijls stijf, de portretten zonder uitdrukking. Onder Djehángír
overwoekerde reeds het karakteristieke detail het geheel, nu was 't het pompeuse,
stoffen, patronen, geornamenteerde wapens, meubel- en wandversiering; het landschap
probeerde men te verlevendigen door vergulde zonsondergangen, nachttafreelen en
dergelijke bravourstukjes. Het onderwerp moest voor alles tot den toeschouwer
spreken, evenals in gelijkgestemde perioden van de Europeesche kunst. Natuurlijk
hadden ook de schilders uit Akbar's dagen oog voor bewogen gebeurtenissen en die
van Djehángír voor merkwaardige feiten en voorwerpen. Maar thans werd het
onderwerp middel tot effectbejag. De menigte figuren, de massa bij-
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komstige details, de bekoring van het plechtige of pikante gebeuren dienen om de
dalende kwaliteiten van het epigonenwerk aan het oog te onttrekken. Het erotische
genrestuk begint zijn zegetocht door de Indische miniatuurkunst. Niet de huismoeder
uit Akbar's tijd, niet de elegante ‘sportgirl’ uit dien van Djehángír, maar de teere,
kwijnende haremdame begint op de fantasie te werken, temeer naarmate zij zich
achter paleismuren en zwarte eunuchen pleegt af te sluiten van de buitenwereld. In
de kleine, geometrisch ontworpen tulpentuinen met hun lage fonteinen en in de zalen
met koele, marmeren wanden zien wij deze dames, geschminkt, in ragfijne
mousselinen gewaden, gesteund door kussens, onder het genot van een waterpijp te
midden van slavinnen, die haar koelte toewuiven, liggen, droomen of luisteren naar
zangeressen of vertelsters. De variatie op dit thema is eindeloos, met een steeds
groeiende gedurfdheid in het uitbeelden van gelagen en heimelijke losbandigheid.
De bezwaren van den volgenden en laatsten grooten keizer Aurangzéb (1659-1707),
die na de bloedige verovering van den troon een begin maakte met de moreele
reiniging van den staat, waren dan ook niet ongegrond. Ook de schilderkunst behoorde
in zijn oogen tot de kwaden, die sinds de ‘heidensche’ hervormingen van zijn
overgrootvader ingeslopen waren in de reine zeden der Indische Mohammedanen.
Al moesten ook uit politieke overwegingen de representatieve hofschilderijen en het
portret geduld worden, het erotische genrestuk moest van het hof verbannen worden.
Het was vergeefsche moeite, want juist daardoor werd dit laatste het voornaamste
kunstgenre van de geheele volgende eeuw. Ten gevolge van de gewelddadige
overspanning van alle krachten viel de staat van dit Indische voorbeeld van vrome
plichtsbetrachting met zijn dood door dezelfde oorzaken uiteen als dat van zijn
gelijkgeaarden tijdgenoot in het Escuriaal. En daarmee verloren de schilderijen, die
betrekking hadden op het hofleven, vrijwel haar belang. Maar de genreschilders, van
het keizerlijke hof verdreven, hadden inmiddels in de bazaars een moeitevol bestaan
gevonden en hun werk vond des te meer afzet, daar het vele door den vorst verboden
genoegens moest vervangen. De keizerlijke hofgrooten bleven goede klanten, ja de
eigen kinderen van den keizer, de Kroonprins Sjáh 'Alam I Bahádoer Sjáh en de
kunstlievende dichteres, prinses Zéb-an-Nisá, verbonden de besten onder hen aan
hun hofhouding, o.a. ook den Pers Paolo (Mohammed) Zemán, die op een studiereis
naar Rome tot het Christendom was overgegaan.
Overal in de omgeving der stadhouders, voorname officieren en vasallen ontstaan
locale scholen, een nieuwe schilderkunst komt tot ontwikkeling, die niet slechts in
haar techniek, maar ook in haar karakter Indisch is. De klassieke Mogol-kunst was
manlijk-koel en realistisch; deze nieuwe stijl is vrouwlijk, teer, droomerig,
conventioneel, maar toch een wonderbaarlijke kunst, de kunst van het sprookjesland
Indië. Zij teerde in teekening, kleur
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en compositie op het erfgoed van den klassieken tijd, dat zij in een echt-Indische,
starre traditie telkens weer toepaste tot het midden van de 19e eeuw toe. Maar traditie
houdt in zuivering, bevrijding van alle onorganische overtolligheden, verheldering
van stijl en onderwerp, totdat deze de meest volkomen en zuivere weergave zijn van
de wereld, waarin zij zijn ontstaan. Maar deze wereld is Indisch, want de burgeroorlog
van tientallen en nog weer tientallen van jaren heeft Hindoe's en Mohammedanen in
politieken zin door elkaar geschud, raciaal vermengd. En Indisch wordt de lijn in
haar irreëele maar op zichzelf volmaakte en zoo expressieve vloeiendheid; Indisch
is de nevelachtige, droomerige, van stemming (rasa) doordrenkte atmosfeer; Indisch
ook is de, aan de mystieke minneliederen der Krishna-vereering, die in geheel
Noord-Indië van mond tot mond gingen, ontleende symboliek van natuur, planten,
vogels, gazellen en wolken. En Indisch tenslotte is de gevoeligheid voor het
vrouwelijke, de erotische geprikkeldheid van het Zuiden, verfijnd tot dansende
schoonheid en teeder verlangen.
Wel is waar ontstaan in de wereld van den niets-ontzienden burgeroorlog van tijd
tot tijd ruwe, afstootende voorstellingen, maar over het geheel is het juist de ellende
van het verwoeste land, de onzekerheid, heerschende aan de hoven van wispelturige
despoten, die het verlangen wekt naar een anderen, zachteren, meer bezielden, zooal
niet sentimenteelen levensvorm, zij het ook slechts in de verbeelding. Uit de bloedige
intriguen der hoven ontbloeit het vredige Arcadië van het irreëele dorpsleven, van
stille uren in den harem, verdroomd tusschen de teugen uit de Nargileh-pijp en de
zachte accoorden van víná en rebáb tusschen de narcissen aan den rand van den
vijver. Uit den haat van elkander snel opvolgende favorieten groeiden de droomerige
romancen van eeuwige trouw tot in den dood, uit het cynisme van een in godsdienstig
opzicht verstard tijdperk, waarin monniken tot lansknechten werden, het verlangen
naar de stille kluizenarijen van milde yógí's en nonnen. Eerst toen met den ondergang
der inheemsche machten en de overwinning der Engelsche soldaten ook de politiek
slechts een droombeeld van het verleden was geworden, toen de drie laatste
Mogol-keizers in de beperkte ruimte binnen den burcht van hun machtige voorouders
te Delhi het voor hun groote hofhouding weldra ontoereikend pensioen van de
Calcutta'sche regeering verteerden, toen werd ook de verlichte geschiedenis van de
16e en 17e eeuw in den kring van deze romantische kunst betrokken, vaak zoo goed
in den ouden stijl nagevoeld, dat we eerst in den laatsten tijd haar van de
conventioneele werken van Sháhdjehán's tijd beginnen te onderscheiden. Maar juist
dit pijnlijk nauwkeurige copieeren verraadt hoezeer zelfs de beheersching van de
traditioneele techniek verloren ging. Na den laatsten opstand der Indische aristocratie
tegen Engeland in 1857-'59 is ook de kunst der Mogols met haar laatste
heerschers-in-schijn ten grave gedaald.
Daarentegen zag juist de tijd van het verval der verindischte Mogol-schil-
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derkunst den hoogsten bloei van der zuiver Indische kunst, waarin de tendensen, die
daar in de 18e eeuw eerst door de uiterlijke vormen van een oorspronkelijk geheel
andersgeaarde kunst hadden moeten doorbreken, zich vrijer en onder gunstiger
omstandigheden ook langer hadden kunnen uitleven. Want met het overnemen van
Indische schilders en schildertechniek door Akbar in de 16e eeuw was de inheemsche
Indische schilderkunst geenszins uitgeput. Zij leefde voort aan de hoven der Indische
vasallen in de bergdalen van den Himalaya en van Centraal-Indië, weliswaar onder
den invloed van het schitterende voorbeeld van het keizerlijk hof, maar tenslotte toch
trouw gebleven aan haar eigen tradities. Ook zij had nieuwe, levende impulsen
ontvangen kort voordat het rijk der Mogol-keizers gesticht was geworden. Want ook
in de Hindoewereld dier dagen greep een groote vernieuwing plaats, een hartstochtelijk
opvlammen van het godsdienstig leven in de populaire mystieke hervorming van de
Vishnu-vereering, die echter ook op het leven van alle andere gemeenten meesleepend
werkte. Wel bleef de tempelcultus gehandhaafd, maar uit de scholastiek der geleerde
brahmanen drong de godsdienst in het volk door met de naieve innigheid der gemeente
van Franciscus van Assisi en den fellen gloed van een Heilige Teresa. Hooger dan
het dogma verhief zich de zelfverzakende liefde van den Bhákta voor den edelen
Ráma of voor de goddelijke Moeder Deví. En in tienduizenden van liederen ging dit
gebeuren door het volk, van den Rádjá en den theoloog af tot den paria en zelfs tot
Mohammedanen toe. Toen werden ook de starre tradities van een eeuwenlang door
de gedetailleerde regels der Çilpaçástra's gebonden kunst verbroken en begon uit de
nog verstaanbare resten, die een barbaarsch geworden tijd uit het groote verleden
der Goeptaperiode had bewaard, nieuw, kinderlijk leven te ontluiken. Uit de kunst
der kloostergrotten van Adjantá (6e eeuw) - de best bewaard gebleven monumenten
van dien tijd - even geraffineerd als de verzen van een Kálidása en een Bhartrihari,
had zich een boersche, primitieve schilderkunst ontwikkeld, die op kleine bladen de
heldendichten der oudheid of de mystieke liederen der Bhákta-geloovigen trachtte
te illustreeren. Maar met welk een fascineerende intensiteit verstond zij het in de
symbolen der hoofsche liefde met alle onbeholpenheid van afgelegen burchten de
gelijkenis der hemelsche liefde gloedvol weer te geven. Wanneer in den regentijd
de zwarte moesonegenwolken met bliksem en donder boven het dorre land
voorbijtrekken, wanneer de pauwen in den slottuin met hun kreet den verlossenden
regen aankondigen, wanneer de mango-bloesems zich ontsluiten, dan smacht de
eenzame burgvrouwe naar haar echtgenoot, evenals de ziel uit de dorheid dezer aarde
snakt naar de mystieke vereeniging met den donkeren, met pauweveeren gekroonden
god van liefde en genade. Hoe onuitputtelijk is dit thema, gevarieerd door alle
mogelijkheden, die de mystiek, de erotische redekunst en de muziek ontsloten. Het
is waar, de golf van verinnerlijking ging
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voorbij, de mystiek der liefde ontaardde in het mystiek verkleede minnespel der
hoven. Wat deze kunst hierdoor aan innerlijken hartstocht verloor, won zij echter
aan technisch kunnen en aan verfijning der zeden.
De Rádjá's trokken immers naar het keizerlijke hof en vormden tot in de dagen
van den grooten puritein Aurangzéb de trouwste ridderlijke lijfmacht van den
Groot-Mogol. Door de opname van hun dochters en zusters in zijn harem waren zij
zijn bloedverwanten, de ooms en neven van den oppersten heerscher. Hun zeden
bepaalden sinds Akbar in hooge mate het leven der Mogols, maar evenzeer namen
ook zij zelf in kleeding, levenswijze en kunst veel van den zich aan het hof
ontwikkelenden nieuwen stijl over. En al bleven hun schilders trouw aan de
idealistisch-gerythmiseerde teekening en de heldere, lichtende kleuren van hun
voorouders, toch leerden zij veel op het gebied van gedetailleerde natuurstudie, van
de hoe langer hoe meer optischperspectivisch opgezette compositie en door de
verrijking van hun kleurschakeering. Bovendien begon ook de koud-pompeuse
representatie der Mogols langzamerhand de mystiek-emotioneele der Hindoe's zooal
niet te verdringen dan toch eenigszins te beperken. Toch wordt deze Indische
kunstrichting eerst sedert keizer Aurangzéb duidelijker. De verontwaardiging over
het ingrijpen van den puritein in het inheemsche leven, de ontvoering van den jongen
Rádjá Adjít Singh van Djodhpoer, de vernieuwing van de oude belasting voor
ongeloovigen en de systematische vernietiging van tallooze geliefde heiligdommen
bracht de Rádjpoets in het leger der beginnende nationale revolutie tegen den Islám,
die langzamerhand de overhand behaalde op de neerdrukkende overmacht in de
ruïneuse guerilla's der Maráthenruiters van Sivádjí. Met het verval van het rijk in het
begin der 18e eeuw ontstond een machtige statenbond, die eerst verwikkeld was in
de intriguen van het op den troon brengen van nieuwe keizers, maar spoedig meer
en meer zijn eigen weg ging. Onder kunstzinnige vorsten, zooals de geleerde Sawai
Djai Singh, stichter van de sprookjesstad Djaipur, begon de schilderkunst, versterkt
door het toestroomen van buitenlandsche kunstenaars, een steeds meer uitgesproken
eigen karakter te verkrijgen met een zware, grootsche lijnvoering en een schitterende
coloristiek. Eerst laat in de 19e eeuw verloor zij haar kracht en thans eerst heeft zij
de laatste phase van haar ontwikkeling bereikt.
Nog sprookjesachtiger werd echter de kunst aan de hoven der Rádjá's van den
Westelijken Himalaya. Langen tijd had zij gelijkenis vertoond met die van
Centraal-Indië, maar toch had zij in de stille, afgelegen bergdalen een buitengewoon
ouderwetsch karakter behouden. Hier, door de groote Mohammedaansche rijken van
Indus- en Gangesvlakte ook in politiek opzicht geïsoleerd van het overige Indië,
waren zelfs voor het opkomen van den Mogol-staat de tradities van leven en kunst
veel meer Middeleeuwsch gebleven dan in het overige Indië. Toch zou de armoede
van de schrale dalen en
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hun kleinformaat vorsten nooit een uitgesproken bloei der kunst veroorloofd hebben,
als niet in de 18e eeuw de chaotische, onzekere toestanden in den Pandjáb, waar
tusschen het doortrekken en brandschatten van Perzische, Afghaansche en
Mogol-troepen door de roofzuchtige Sikh-secte het door partijtwisten verscheurde
land plunderde, den belangrijken handel van Centraal- en West-Azië met de in het
Oosten gelegen centra der Indische macht en cultuur verlegd hadden naar de wel
bezwaarlijke, maar toch betrekkelijk veilige bergpaden. Terzelfden tijd bevorderde
de omstandigheid, dat de groote machthebbers der vlakte te veel met elkaar te stellen
hadden om zich om de arme Rádjá's in de bergen te bekommeren, de vorming van
twee tamelijk groote statenbonden in het Westen met Basohli-Djammu, in het Oosten
met Kángrá als Centrum. Zeker, na een halve eeuw was dit weer voorbij toen uit het
Oosten de Gurkha's van Nepál en later het nieuwe rijk der Sikhs onder Randjít Singh
deze kleine wereld onder den voet liepen, tot zij tenslotte geabsorbeerd werden door
den tegenwoordigen staat Kashmir en het Engelsche grondgebied.
In dezen korten bloeitijd - voornamelijk onder Rádjá Sansár Tjand - is hier echter
een wonderlijke sprookjeskunst ontstaan, in tallooze artistiek volmaakte bladen en
fresco's. Haar bekoring bestond in de verbinding van de geheele volontwikkelde
techniek der Mogol- en Centraal-Indische Rádjpoet-kunst met de archaïsche
zuiverheid en kracht van gevoel der vroeg-Rádjpoetsche en Middeleeuwsch-Turksche
schilderkunst, - in de verbinding van het ridderlijke heroïsme met de sentimentaliteit
en romantiek van het late Indië in de lieflijkheid van deze kleine bergdalen, - in de
verbinding van de ridderlijke liefde en de levende mystiek met de geraffineerde
Erotiek van de 18e eeuw. Zeker, het is niet een van de groote tijdperken in de
kunstgeschiedenis der wereld geworden, daarvoor was deze periode van verval en
de beperkte horizon der bergkommen niet het juiste milieu. Als er echter ooit ergens
een zoet-naieve en tevens geraffineerd-volmaakte levende sprookjeskunst bestaan
heeft, dan was dat hier. Half Arcadië, half hoofsche wereld, waar de prinses in den
burcht temidden van de koeherders bij het tempeltje op de helling treedt, waar de
prins zijn hart aanbiedt aan de ganzenhoedster, waar minnenden op de koele
lotusblaren in het bloeiende, door de maan beschenen woud hun hartstocht droomend
verkoelen. Burchten, waar de ruiters uittrekken voor de jacht, voor feesten en
tournooien, waar in de vrouwenvertrekken de meisjes spelen met haar poppen,
papegaaien, apen en katten, waar de vrouwen in waterpaviljoenen en balcons genieten
van het uitzicht op de verre sneeuwtoppen en bergmeeren, waar bedrijvige dienaressen
de kamers beredderen, de koks en stalknechten in den hof, de bedienden in den tuin
werken. Arcadië? Och neen, evenzeer een hemelsche wereld! Zijn deze prinsen geen
menschgeworden goden, die vrouwen geen godinnen en feeën, Rádhá en Krishna,
Çiwa en Párwatí, Ráma en Sítá?
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Het sprookje is in het begin der vorige eeuw te gronde gegaan in de bloedbaden,
verdrukking en ruwheid der Gurkha- en Sikh-oorlogen. Vele der kunstenaars traden
in dienst der nieuwe meesters en offerden de edele sprookjeskunst op aan de gemeene
grappen en ruwheden van deze woeste parvenu's. Een treurspel! Maar een laatsten
bloei leverde zij nog op, een zuiver Indische portretkunst, die in treffende
karakteriseering en vaak brute kracht zelfs die der Mogols overtreft.
Vrienden der Indische kunst hebben vaak aan de Engelschen verweten, dat hun
tusschenkomst den ondergang der Indische miniatuurschilderkunst veroorzaakt heeft.
Ongetwijfeld heeft de komst van Europeesche schilders, zooals Zoffany, ook den
smaak der Indische opdrachtgevers in nieuwe banen geleid, stellig hebben de nieuw
opgerichte scholen voor beeldende kunsten langen tijd met even weinig begrijpen
tegenover de inheemsche kunst gestaan als het geheele nieuwe onderwijs. Maar juist
deze zelfde Europeanen hebben behoord tot de laatste groote opdrachtgevers der
inheemsche schilders, en ontdekten de schoonheid van deze kunst. Kan men het hun
ten kwade duiden, dat zij zoo lang niet meer begrip hebben gehad voor de hun zoo
vreemde kunst dan de geheele overige Westersche wereld? En is thans niet een
nieuwe Indische kunst in opkomst, ondanks den inmiddels verveelvoudigden invloed
van Europa? Zij is anders, evenzeer democratisch-intellectueel als gene feodaal-naïef.
Toen de Indische miniatuur-schilderkunst stierf, vond dit zijn oorzaak hierin, dat de
geheele cultuur, waarvan zij mede het schoonste deel uitmaakte, zichzelf overleefd
had en vreemd en uitgeput stond tegenover een nieuwen tijd, waaraan zij niets meer
had te bieden. Haar taak was vervuld. Naast de groote, transcendentale kunst van het
oude Indië en van het Oostelijke Boeddhisme, naast de nomadische sierkunst van
den Islám is zij de meest menschelijke, voor ons 't best verstaanbare kunst van heel
Azië, afgezien van de Japansche houtsnede. Terwijl deze echter burgerlijk-geraffineerd
was, was zij Middeleeuwsch-naief, als een gebedenboek uit de dagen van Memling
naast een Daumier of Gavami.
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Mudéjar kunst in Spanje
door Elisabeth H. Korevaar-Hesseling
DE naam Mudéjar (spreek uit Moedéegar) is voor velen die zich voor kunst
interesseren, een vreemde klank, bij het horen waarvan zij verschrikt opkijken. Dit
is jammer, want deze kunstuiting, door sommige kenners zelfs als de ‘nationale’
Spaanse bouwstijl der middeleeuwen geprezen,1) leert ons kunstwerken kennen, die
een zeer aparte schoonheid bezitten.
Het Mudéjar is dus een bepaalde vorm van Spaans-Middeleeuwse kunst; niet alle
kunst echter die in Spanje tijdens de middeleeuwen ontstond, kan men Mudéjar
noemen. De Gotiese kathedralen te Burgos en Toledo bijvoorbeeld, vertonen
weliswaar typies Spaanse karaktertrekken, maar hun Frans-Gotiese afkomst is
duidelik. Naast de bekende Gotiese eigenschappen komt in het Mudéjar nog een
ander element tot uiting: het Moorse element. 't Is juist de vermenging van Gotiese
en Moorse kenmerken, die aan het Mudéjar zijn origineel en min of meer fantasties
karakter geeft.
Het Mudéjar immers is de bouwkunst, maar vooral de dekoratie daarvan, die door
Moorse kunstenaars voor Kristelike, maar ook wel voor Joodse opdrachtgevers is
gemaakt. Van het begin der ‘Reconquista’ af, van de herovering door de Kristenen
van de door de Moren bezette gebieden, kan er sprake zijn van Mudéjar kunst. Het
blijkt immers dat de Kristelike overwinnaars de schoonheid der Moorse kunst, die
zij in de veroverde gebieden zagen, wisten te waarderen en dat zij gaarne de
vervaardigers van die kunst in hun dienst namen. De kunst die hiervan het gevolg
is, vertoont dus van zelf sprekend een eigenaardige vermenging van Moorse en
Kristelike, soms ook Joodse elementen en het is juist het samengaan van deze
elementen die het Mudéjar zo boeiend maakt. Dezelfde combinatie van ogenschijnlik
zo uiteenlopende en aan elkaar tegenstrijdige elementen, vertoont de gehele kultuur
in Spanje tijdens de middeleeuwen. Hierdoor wijkt het beeld van deze kultuur dan
ook af van dat in de andere landen van Europa. Wij zullen goed doen onze aandacht
eerst een ogenblik bij deze interessante kultuur te bepalen, voordat de kunstwerken
die er 't gevolg van zijn geweest, nader besproken worden. Een zeer kort histories
overzicht moge hieraan voorafgaan.
Van de oudste tijden af, heeft Spanje vreemde elementen aangelokt en heeft het
land opengestaan voor invloeden van buiten af.
Als schiereiland lag het gunstig voor 't verkeer ter zee; tal van volken, zeer
verschillend van aanleg en oorsprong, hebben er gewoond. De grotten van Altamira
bewijzen dat in prae-historiese tijden het noord-westen van

1) A.L. Mayer, Der Spanische Nationalstil des Mittelalters, Seemann, Leipzig 1922.
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Spanje een rol vervulde in de ontwikkeling der menschheid. Uit de XIe eeuw v.Chr.
dateren nederzettingen der Phoeniciers, die waarschijnlik Cadix, Cordoba en Sevilla
stichtten. De Grieken hebben hun weg naar Spanje gevonden en nadat de Carthagers
't Zuiden en Oosten van Spanje in hun strijd met de Romeinen betrokken hadden,
werd Spanje, vooral onder Augustus een zeer belangrijk deel van het machtige
Romeinse rijk.
Als de Germanen Spanje overstromen, vinden ze weinig tegenstand en spoedig
ontstaat een bloeiend West-Goties rijk met Toledo als hoofdstad. Dit Gotiese rijk
ging echter ten onder door de komst der Arabieren, die in 711 de straat van Gibraltar
overstaken, daartoe waarschijnlik uitgenodigd door de verbitterde Joden, die onder
de West-Gothen een ondragelik bestaan leidden.
De verovering van Spanje door de Moren is met verwonderlike snelheid gegaan;
reeds in 718 was bijna geheel Spanje in hun bezit. Slechts in het Noord-Westen, in
Asturië, hielden enige resten der Gotiese legers stand. Hier ontstond onder Alfons
de Kuise, tijdgenoot van Karel de Grote, een apart koninkrijkje. Daarnaast lag Navarre
en meer naar het Oosten Catalonië, dat wel eerst door de Arabieren veroverd was,
maar vanwaar deze spoedig door de Franken werden verdreven. Van het Noorden
uit is toen de ‘reconquista’ begonnen, de zeer langzame herovering van Spanje door
de Kristenen. In 1085 wordt Toledo bevrijd door Alfons VI van Castilië; in 1212
vindt de grote slag van Las Navas bij Tolosa plaats, waarbij Alfons VIII een grote
overwinning op de Moren behaalt; ± 1250 ontneemt Ferdinand de Heilige Cordoba
aan de Moren. In 1492 valt eindelik ook Granada, waarna de bekende Ferdinand van
Aragon en Isabella van Castilië het nu weer geheel kristelik gemaakte Spanje tot één
koninkrijk verenigen. Van dit ogenblik dateert Spanje's grootheid als politieke macht,
waaraan de onmetelike rijkdommen, die uit het pas ontdekte Amerika toevloeiden,
schitterende luister bijzetten.
Van het midden der VIIIe eeuw tot het eind van de XVe eeuw hebben Arabieren
en Kristenen dus in Spanje naast elkaar geleefd en het is dus volkomen begrijpelik
dat er een vermenging van kunst en kultuur heeft plaats gehad. Het is hier niet de
plaats om de toestanden uitvoerig te beschrijven die van deze vermenging het gevolg
zijn geweest. Slechts het volgende kan hieromtrent gezegd worden.
De Arabieren, die het eerst in 711 overstaken, waren van een zeer liberale en ruim
denkende richting. Zij waren verdraagzaam voor de Goten en bevoordeelden de
Joden, die in groot aantal aanwezig geweest schijnen te zijn. De Kristenen behielden
hun kerken, huweliken van Arabieren met Kristelike vrouwen werden toegestaan.
Mohammedanen en Kristenen gingen dus vrij met elkaar om en men staat verbaasd
over de liberale opvattingen in deze tijd van Moorse over-
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heersing, die weliswaar van tijd tot tijd door overheersing van meer fanatieke vorsten
werden afgewisseld.
De vermenging van de Moorse en Kristelike inzichten blijken voor de kultuur
uiterst vruchtbaar te zijn geweest. Een rijk geestelik leven en een prachtige beschaving
waren er 't gevolg van. Spanje was in deze tijd, toen Parijs 't alles overheersende
centrum van de scholastieke wetenschappen was, het bolwerk van de vrije gedachte.
Het komt mij voor dat deze merkwaardige kultuur lang niet voldoende bekend is bij
de bewonderaars der Middeleeuwen.
Wonderlik is die vermenging zeer zeker geweest; vele Kristenen kenden uitsluitend
Arabies. De Bijbel was voor hen in 't Arabies vertaald; zij hadden een aparte ritus in
de kerk en werden Mozarabes genoemd.
De Arabieren hadden Griekse wetenschap en filosofie in Klein-Azië en Egypte
leren kennen en door hun kontakt met Byzantium tot de hunne gemaakt. Dit alles
werd nu overgebracht naar de bloeiende universiteiten in Zuid-Spanje, waar wiskunde,
sterren- en aardrijkskunde evenals medicijnen intensief werden bestudeerd. Poëzie
en muziek bloeiden; het onderwijs stond op een hoog peil en er waren slechts weinig
analfabeten. Deze kultuur was een prachtige vermenging van Griekse wetenschap
(Aristoteles), Joodse en Arabiese wijsheid, later door Kristelike elementen nog
verrijkt. In het oeuvre van de beroemde mysticus Ramon Llul of Lulio (1232-1315)
vinden we al deze elementen terug. Een aardige illustratie van de vermenging van
deze, schijnbaar zo verschillende opvattingen, vinden we in het feit dat het grafschrift
van Fernando de Heilige (gest. 1252) in het Hebreeuws, Arabies, Spaans en Latijn
was gesteld.
Voor de kunst die deze kultuur begeleidt, is het M o o r s e e l e m e n t verreweg
het belangrijkst. Toen de Moren Spanje binnendrongen, vonden ze er naast
overblijfselen der Romeinse bouwkunst de uiterst sobere, zelfs primitieve, maar toch
ook weer originele kunst der West-Gothen. Hoe deze kunst er precies uit heeft gezien,
is moeilik te zeggen. Gave bouwwerken zijn er niet over; de Moren hebben de kerken
die ze in Toledo, de hoofdstad van 't rijk en elders vonden, verwoest. Wel hebben
ze talrijke details uit deze monumenten voor hun eigen bouwwerken gebruikt en zo
bevat de Moskee te Cordoba merkwaardiger wijze thans nog verschillende
West-Gotiese kapitelen. In algemene vormen herinneren deze nog aan de laat antieke
kapitelen met acanthusbladeren, maar de uitvoering is uiterst grof en de antieke
details zijn vermengd met geometriese motieven, sterren, rosetten enz. die behoren
tot de vormen der oeroude kunsten, die de volksverhuizing heeft verbreid. Enkele
andere bewaard gebleven fragmenten van West-Gotiese bouwkunst vertonen deze
zelfde geometriese dekoratie. Niettegenstaande het feit dat de West-Gotiese kerkjes
zeer klein van afmeting zijn geweest en meestal met hout bedekt, paste men er steeds
zuilen
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toe met arcaden, zowel om bij 't interieur de schepen van elkaar te scheiden als om
een enkele keer een soort portiek van buiten aan te brengen, bijv. San Miguel de
Escalada. In Asturië, waar de West Gothen, gelijk gezegd, stand hebben gehouden
tegen de Moren en waar een Kristelik rijk met Kristelike kerken ontstond, zijn nog
dergelijke kerken of gedeelten er van bewaard. De meesten dateren van na de komst
der Arabieren, maar toch kan men naar analogie van deze kleine gebouwen zich een
voorstelling vormen van de vroegste West-Gotiese kunst. Merkwaardig is dat zeer
waarschijnlik de hoefijzervormige boog in deze eerste West-Gotiese kunst reeds
bekend is geweest, het type van boog dat immers voor de Moorse kunst zo
karakteristiek is geworden.
Wel zeer groot is de tegenstelling tussen deze primitieve West-Gotiese kerkjes en
de prachtige moskeen en paleizen, die de Arabieren reeds dadelik na hun komst in
Spanje lieten bouwen en waarvan de beschrijvingen ons aan de toverachtige pracht
der duizend en een nacht doen denken. Van al deze rijkdom is niet veel meer over
dan de moskee te Cordoba, waarvan een gedeelte in de XIIIe eeuw tot Kristelike
kerk werd verbouwd, en het bekoorlike Alhambra te Granada. Het vorstelike lustoord
Madinat (= stad) az Zahra, de stad die door Abderrahman III in 13 jaar gebouwd was
vlak bij Cordoba, is thans een grote ruïne. Sedert 1910 tracht men iets terug te vinden
van de weelde en de pracht van vroeger, waarvan een Arabies schrijver Al Makkari
(gest. 1631) ons de beschrijving geeft. De fragmenten die deze opgravingen bloot
legden en de beroemde moskee te Cordoba behoren tot hetgeen de eerste bloeitijd
der Moorse kunst in Spanje heeft nagelaten; het Alhambra dateert in hoofdzaak uit
de XIVe eeuw, uit de tijd dus waarin de late Gotiek reeds bloeide en waarin de
Mudéjar kunst eveneens tot ontwikkeling was gekomen.
Voor wij ons nader verdiepen in deze Mudéjarkunst, zal het nuttig zijn ons een
voorstelling te vormen van de voornaamste eigenschappen der Moorse kunst, zonder
welke de Mudéjar kunst ondenkbaar is. Allereerst dient dan gekonstateerd te worden
dat niet de konstruktie, maar de d e k o r a t i e het belangrijkste is in de Moorse kunst.
Plattegrond en gehele architektoniese conceptie van het gebouw zijn in de Moorse
kunst niet zeer interessant. Zowel de moskee te Cordoba als het Alhambra mogen
dit bewijzen.
De beroemde moskee te Cordoba is eigenlik een enorme zaal, voorafgegaan door
een voorhof en oorspronkelik gedekt met een horizontaal plafond. Dit werd geschraagd
door een woud van zuilen die in statige lanen de ruimte en de lengte geleedden in
11 schepen. Aan het eind van het middenschip, dat iets breder was dan de andere,
bevond zich de mihrab, de gebedsnis, het geestelik middelpunt van de moskee.
Architektonies betekent deze nis geen sterk accent. Men kan bijv. niet zeggen dat de
blik onweerstaanbaar naar dit middenpunt van de eredienst wordt getrokken, gelijk
in de Gotiese
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kathedraal naar het hoogaltaar. Staat men eenmaal voor de nis, dan wordt men ten
zeerste geboeid door de fraaie bewerking er van, het rijke en zeer geraffineerde decor.
In de tegenwoordige toestand is de mihrab zeer zeker als architektonies middelpunt
niet te herkennen. De moskee, door Abderrahman I in 785 begonnen en al spoedig
twee keer verlengd, waarbij de tegenwoordige mihrab de laatste en fraaiste werd (±
970), bleek toch nog te klein te zijn. Daarom werd in 987-990 de moskee aan de ene
zijde in de breedte uitgebreid met zeven schepen. De mihrab kwam daardoor niet
meer in het midden van de breedte te liggen, want de ene helft werd nu veel breder
dan de andere helft. Plaatsruimte verbiedt ons nader in te gaan op dit probleem, het
werd hier alleen ter sprake gebracht omdat hier een der karaktertrekken der Moorse
bouwkunst duidelik wordt. Het zou onmogelik zijn om bij een Gotiese kathedraal
eenvoudig enige schepen aan het noordelik zijschip toe te voegen en 't zuidelik
zijschip zo te laten, zonder dat daardoor het gehele gebouw uit elkaar zou worden
gerukt. Bij de Moorse bouwkunst kan dit tot op zekere hoogte wel; wij vinden er
hetzelfde als bij de Moorse ornamenten: ze zijn ‘oneindig’; niet gekomponeerd voor
een bepaald vlak of symmetries om een middelste as. Men kan de ruimten evenals
de ornamenten aan elkaar ‘rijgen,’ in voortdurend rythme naast elkaar zetten. Men
kan de gebouwen dus ook voortdurend uitbreiden. Dit geldt evengoed voor de
paleizen, gelijk het Alhambra duidelik aantoont. De plattegrond van het Alhambra
bestaat uit een aaneenschakeling van ‘patio's,’ van pleinen die aan alle zijden omgeven
zijn door rechthoekige woonruimten van verschillende afmetingen.
De zo juist geschetste neiging is zeer karakteristiek voor de Moorse kunst en we
zullen deze dan ook terugvinden in het Mudéjar, waarin immers deze Moorse
elementen zich vermengen met de typies Gotiese vormen en opvattingen.
Voor beter begrip van deze Mudéjar kunst moeten we nog iets langer stilstaan bij
de Moorse kunst. Voordat we het ornament nader bestuderen, brengen we in
herinnering dat de zuil en de boog onafscheidelik bij de Moorse kunst behoren. In
de latere periode komt daar nog het stalactiet gewelf bij.
In de moskee te Cordoba vindt men wel fantastiese oplossingen, die het geheel
boeiend en zelfs sprookjesachtig mooi maken, maar de zuilen zelf zijn voor 't grootste
gedeelte nog afkomstig uit West-Gotiese of Romeinse bouwwerken; de schachten
zijn òf verkort òf er is een stuk van onderen aan gezet om ze allen even hoog te
maken; de kapitelen zijn veelal grof en hebben geen specifiek Moors karakter. De
bogen uit de iets jongere gedeelten zijn geschulpt en met ornamenten versierd. Op
de foto's ziet men gewelven afgebeeld; deze zijn er echter later ingevoegd.
Tegenwoordig is men bezig het plafond dat onder de gewelven met zijn horizontale
balken aanwezig is, weer bloot te leggen.
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In het Alhambra heeft de zuil een veel originelere vorm gevonden: slank en lenig
verheft zich de schacht, die een kubusvormig, fraai bewerkt en van onderen even
uitgebogen kapiteel draagt. Zuiver geproportioneerd, gaan de slanke onderdelen in
elkaar over. De zuilen dragen de arcades, die zich in verschillende vormen voordoen,
aan de onderzijde soms gedekoreerd als waren het stalactiet gewelven. De
afbeeldingen 4 en 5 mogen hier nader toelichten wat te uitvoerig wordt om in finesses
te beschrijven.
Het Moorse bouwwerk ontleent zijn ware leven en karakter echter pas aan de
o r n a m e n t e n , die het geheel overdekken en overspinnen. Deze versiering kan van
allerlei aard en materiaal zijn: een grote rol spelen hier de in prachtige kleuren
geglazuurde tegels. Op afb. 5 ziet men hoe deze tegels als een warm uitziend, maar
in werkelikheid koel tapijt de onderkant der muren en de schachten der zuilen
bekleden. Daarboven wordt vaak een tweede materiaal aangebracht, waarin een rijk
ornament is geperst of gesneden: het stuc. Men kan deze laat-Moorse kunst weliswaar
verwijten, dat men hier met een soort ‘schijnkunst’ te maken heeft, dat dit stuc maar
aangeplakt is en dat de versiering niet logies uit het karakter van de constructie
voortvloeit; wie echter de zalen van het Alhambra persoonlik heeft doorkruist, weet
dat alle theoretiese overwegingen daar zwijgen en dat men de grootste bewondering
heeft voor wat de dekoratieve fantasie der Moorse architekten hier tot stand bracht.
Figurale dekoratie, is gelijk bekend, bij de Moorse kunst uitgesloten en men zal de
menselike gestalte dus tevergeefs zoeken zowel in vrije plastiese uitbeeldingen als
verwerkt motief in 't ornament. De kunstenaar was dus aangewezen op geometriese
en plantaardige motieven, waarbij gestyleerde dierfiguren komen en de bekende
koefiese lettertekens. Met onuitputtelike vindingrijkheid heeft hij telkens weer nieuwe
combinaties gevonden en met groot talent deze ornamenten op gebouwen en
voorwerpen aangebracht. De producten der Moorse en Spaanse-Moorse
kunstnijverheid zijn wereldberoemd en waren dat reeds in de middeleeuwen. Zijden
weefsels, ceramiek in allerlei diverse technieken, voorwerpen in leer, hout en ivoor
werden om strijd gemaakt. Op al deze voorwerpen bewondert men de streng
gestyleerde motieven, die op boeiende en uiterst geraffineerde wijze tot patronen
zijn samengesteld. Men vergelijke daartoe zowel de eenvoudige maar toch levendige
tegelversiering op afb. 5, als de uitvoerige details op afb. 2 en 3.
Het specifiek Moorse moet men echter niet alleen in de motieven, waaruit het
ornament is samengesteld, zoeken, maar ook in de wijze waarop het is toegepast.
Wij constateerden hier reeds de voorkeur voor het ornament, dat niet ‘afgepast’ is,
niet ontworpen voor een bepaald vlak zoals bijvoorbeeld in de Renaissance het geval
is. De Moorse ornamenten zijn gelijk men zegt ‘oneindig’ en ‘overspinnen’ het vlak
op karakteristieke wijze. Met groot talent weet de kunstenaar grote vlakken zo met
ornament te bedekken,
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dat eentonigheid steeds vermeden wordt, terwijl het vlak als zodanig zeer sterk blijft
spreken. Zelfs een gehele voorgevel, gelijk die van de moskee in 't Alhambra wordt
als één groot vlak beschouwd, waarbij alle uitspringende of uitstekende details worden
vermeden. Zo'n gevel ziet er dan ook uit of hij met een tapijt bedekt is.
Men diene er zich nu goed van te doordringen dat tot ver naar 't Noorden toe de
Moorse kunst haar vertegenwoordigers telde en dat talloze voortbrengselen der
verfijnde kunstnijverheid, in de eerste plaats de bekende Spaans-Moorse ceramiek
over heel Spanje verbreid waren. Geen wonder dus dat dit alles van grote invloed is
geweest op de ontwikkeling der Spaanse kunst. Om deze invloed beter te begrijpen,
was het nodig de Moorse kunst en vooral het Moorse ornament aan een ietwat
nauwkeuriger onderzoek te onderwerpen.
Terwijl de Moorse kunst in volle bloei verkeert, komt van het Noorden af in de
Kristelik gebleven provincies het Romaans en daarna de Gotiek binnendringen. De
eerste voortbrengselen van deze stijlen kunnen wij buiten beschouwing laten, want
zij vertonen niet dadelik typies Spaanse kenmerken. Weldra echter treedt de
vermenging op met de Moorse kunst en dan ontstaan die verrassende effecten en
fantastiese kombinaties die aan de Spaanse Gotiek zulk een apart karakter geven.
Na deze inleiding zal de term M u d é j a r beter te begrijpen zijn. Volgens A.L.
Mayer komt Mudéjar van ‘mudelajat’, hetgeen onderworpen betekent. Elders vond
ik dat het woord is afgeleid van ‘mudeddjan’, 't geen betekent: wat vergunning heeft
om te blijven. De naam geeft dus aan dat Mudéjar de kunst is der onderworpen
Moren, der kunstenaars dus die toestemming hadden om te blijven nadat de Kristenen
het heft weer in handen hadden. En inderdaad bewonderden de Kristenen de Moorse
kunstenaars en de producten hunner kunst zo, dat zij er alles op zetten om van hun
werk te profiteren. De rollen zijn nu omgekeerd: toen de Arabieren Spanje
binnenvielen, stonden zij de Kristenen toe om te blijven, maar van de betrekkelik
primitieve kunst, die deze hadden, konden zij niet veel leren. Na de herovering staan
de Kristenen den Moren toe om te blijven, terwijl zij van de kunst die zij bij de
overwonnenen vinden, enorm profijt trekken.
Mudéjar kunst is dus eigenlik kunst, gemaakt door Moorse artiesten onder Kristelike
heerschappij of voor Kristelike en Joodse opdrachtgevers. 't Merkwaardigste is echter
dat ook Kristenen deze soort kunst maken. In de kathedraal te Toledo vinden we
hiervan een frappant voorbeeld. Er bevindt zich daar een kapel, waarvan de
bouwmeesters een zekere Mohammed en Faradj zijn, maar die geen enkel Arabies
element, noch in de architektuur, noch in de dekoratie bevat. Daarentegen is de
kapittelzaal (afb. 10) een typies voorbeeld van Mudéjar kunst, waarvan we echter
weten dat deze in 1510 is begonnen en door Kristenen is gebouwd o.a. door een
zekere Ber-
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nardino Bonifacio. Wij zien hieruit hoe nauw in de middeleeuwen Moorse en Gotiese
kunst met elkaar verbonden zijn. Van de vermenging van de Moorse kunst met het
Romaans is uit de aard van de zaak geen sprake. Toen 't Romaans in het Noorden
van Spanje uit Frankrijk kwam, leefden Moren en Kristenen nog gescheiden. In zijn
‘Histoire de l' Architecture religieuse espagnole au moyen-âge’ geeft Lampérez als
definitie: ‘Mudéjar bouwkunst is voor Kristenen gemaakt en combineert
Mohammedaanse en Kristelike (Gotiese) elementen in verschillende verhoudingen.
Zij dankt haar ontstaan aan Moren, die in dienst werken van hun overwinnaars, maar
in vele gevallen zijn het de laatsten, die door de overwonnenen geïnstrueerd werden.’
Het komt mij voor, dat er eigenlik nog aan toe gevoegd moet worden, dat in de
Mudéjar kunst de nadruk toch sterk op het Moorse element moet vallen. Moorse
invloeden zijn er in details reeds vroeg in de Gotiek te konstateren; zo komen op het
triforium van de Frans-Gotiese kathedraal te Toledo eigenaardige gekruiste en
uitgetande bogen voor, die sterk Arabies aandoen, en zo vertoont een andere kerk in
Toledo (San Juan de los Reyes) inscripties langs de muren, die sterk lijken op de
Arabiese friezen van lettertekens. Toch vindt men deze en dergelijke monumenten
niet met de naam Mudéjar aangegeven. De werken, die wel deze naam verdienen,
zijn vollediger Moors van karakter. Volgens Elie Lambert1) zijn er verschillende
redenen waarom de Moorse kunst zo lang zijn invloed heeft behouden. Natuurlik
werden de, ten opzichte der verfijnde Arabieren nog half barbaarse, overwinnaars
getroffen door de luxe en de betovering der Oosterse kunsten, door de volmaaktheid
van het Mohammedaanse kunsthandwerk. Daarbij moeten zij echter ook de praktiese
kant er van bewonderd hebben: de snelheid der uitvoering, de goedkoopte van het
materiaal, zooals baksteen, hout, pleister of stuc. Met dit alles vergeleken, was de
bouw der Gotiese kathedralen met hun gebeeldhouwde dekoratie in zandsteen veel
kostbaarder.
Hoe dan ook, vanaf de XIIIe eeuw ongeveer vinden we talrijke Mudéjar
bouwwerken over Spanje verbreid; men kan deze verdelen in de meer eenvoudige
en de meer luxueuse monumenten, die men door bepaalde artiesten liet vervaardigen.
Toledo behoort tot dat deel van Castilië, dat het eerst wordt bevrijd: een gehele
reeks van nog primitieve kerken ontstond dadelik. In de omgeving van Leon
ontstonden eveneens reeds vroeg kleine kerken met Moorse detaillering in baksteen.
Merkwaardig is dat aan de Benedictijner abdij St. Tirso bij Sahagun (prov. Leon) tal
van Mohammedanen in dienst waren.
Rijker van dekoratie zijn de baksteen monumenten in de provincie Aragon. In
Saragossa, Teruel, Tarazona en andere kleine plaatsen vindt men hiervan verschillende
fraaie voorbeelden (afb. 6). Men ziet daar torens,

1) Artikel in Gazette des Beaux Arts, 1933.
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die duidelik herinneren aan de minaretten der moskeen, in wier plaats de kerken
werden gebouwd. Geometriese ornamenten, geschulpte en door elkaar gestoken
spitsboogfriezen die in de bovenste lagen ruiten vormen, dekoreren zowel de op
eenvoudige grondslag opgetrokken torens als gedeelten van het exterieur van sommige
kerken (afb. 15). Polychrome tegels brengen daar soms een kleurig accent in. De
wijze waarop deze ornamenten de muren geheel vlak als een tapijt bedekken, doet
sterk Moors aan, terwijl wij tegelijk daarmee Gotiese details aantreffen. Het
beroemdste voorbeeld dezer torens is niet in Aragon, maar in Sevilla te zoeken. Het
is de z.g.n. Giralda, die c. 1190 gebouwd is en die in werkelikheid de minaret is van
de grote moskee, waarvoor de enorme Gotiese kathedraal in de plaats is gekomen.
Als klokketoren van deze kerk vormt zij daar thans een geheel mee, en levert 't
sprekend bewijs dat de architekten, die in 1402 met de bouw begonnen, de schoonheid
der Moorse kunst wisten te eerbiedigen. De reiziger die Spanje doortrekt, wordt
telkens getroffen door de kombinatie van Moorse en Gotiese kunst. Zo vindt men in
het beroemde klooster Las Huelgas bij Burgos een fraaie kapittelzaal met Moors
plafond en heeft een bekend paleis in Saragossa eveneens zulk een ‘artesonado’
plafond. Wij beelden hier bovendien de voornaamste poort af die toegang geeft tot
de vroegere moskee te Cordoba, maar die dateert uit 1377, toen de moskee reeds als
Kristelike kerk in gebruik was, (afb. 7). Ook bij de verschillende graftombes, waaraan
de Spaanse kerken rijk zijn, konstateren wij dezelfde vermenging van Moorse en
Gotiese elementen die karakteristiek is voor het Mudéjar (afb. 11 en 12). Bij de eerste
oogopslag treft ons de Moorse dekoratie van de hier afgebeelde grafmonumenten.
De tegels op afb. 11 vormen wederom een ‘oneindig’ ornament, dat de muur als een
tapijt bekleedt; merkwaardig goed sluit daarbij de strak gestyleerde figuur zich aan
van de Gotiese ridder, een gegeven dat eigenlik in 't geheel niet in 't cadre van de
Moorse kunst past. Iets vrijer in sommige details doet de als afb. 12 gereproduceerde
sarcofaag aan met de motieven der kastelen en der heraldiese leeuwen, maar ook
hier verraadt de wijze van indeling de Moorse kunst.
Een tweede rubriek vormen de meer kostbare en meer beroemde monumenten.
Als eerste voorbeeld kan vermeld worden: S. Maria la Blanca te Toledo, van
oorsprong een synagoge en ± 1200 gebouwd voor Joseph ben Schoschau, vorst der
Joden te Toledo en raadsman van koning Alfons VIII afb. 9). In 1405 werd het
gebouw tot kerk gewijd; niettegenstaande allerlei restauraties en wijzigingen in de
bestemming, blijft dit merkwaardige monument toch nog zeer verwant aan de moskeen
waarvan men te Tinmel en Marrokech (Afrika) de ruïnes nog vindt. De soberheid
van dit prachtige interieur met de karakteristieke kapitelen past volkomen bij het
vroege Moorse type. Vooral in Cordoba en Sevilla, waar de Kristenen aan 't bewind
waren, was men zo dicht in de buurt van Granada dat 't ons niet behoeft
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te bevreemden, dat men van de laat-Moorse kunst op de hoogte was. Verwonderliker
is het eerder dat men zo liberaal was om deze vorm van kunst niet te mijden. Direct
na de herovering van Cordoba werd in de moskee zelf een kerk gebouwd en daarbij
een kapel gemaakt, waarin Ferdinand III, bijgenaamd de Heilige, werd bijgezet. In
1371 zijn belangrijke onderdelen gewijzigd om tot graf te dienen voor Alfons XI.
De tegenwoordige dekoratie dateert uit de XIVe eeuw. De Oosterse versiering doet
vreemd aan als men bedenkt dat deze een grafmonument siert voor een Kristelik
vorst. De wanden zijn met een lambrizering van gekleurde tegels bedekt, waarboven
een fraai en zeer gevarieerd decor prijkt van hier niet nader te beschrijven motieven.
Niettegenstaande de veranderingen uit de XVIe eeuw en de restauraties uit de
XIXe eeuw bezit het beroemde Alcazar te Sevilla, het paleis dat Pedro de Wrede in
1354 begon te bouwen, nog zeer fraaie gedeelten die kunnen wedijveren met 't
Alhambra. Moorse kunstenaars werden door de Kristelike vorst ontboden uit Granada
en Toledo om dit paleis te dekoreren, dat wederom bestaat uit een reeks rechthoekige
zalen, die rond drie zijden geschaard zijn van de Patio de las Doncella's (jonge
meisjes), gebouwd van 1369-1379, maar onder Karel V veranderd. Overal vindt men
diens devies ‘plus ultra.’ Zeer fraai is de hoofdingang (afb. 1). Onder het
vooruitstekende dak loopt een zeer fijn fries van stalactieten, waaronder gekoppelde
ramen met gelobde bogen. Vooral de beide onderste ramen van de voorgevel zijn
door hun rijke, maar steeds vlak blijvende versiering zeer karakteristiek voor de
Moorse en Mudéjar kunst. Wij beelden hier nog een detail af (afb. 8). Typies is dit,
door een slanke zuil en twee bogen geleedde raam (ajimez); de ingang van de kapel
doet ons zien hoe wonderlik fraai het Mudéjar de Gotiek weet te combineren met de
Moorse tegels, waarvan het altaar zelfs geheel gemaakt is.
De prachtige tegels, die zowel wat techniek als kleurenspel uiterst geraffineerd
zijn, vormen een der grootste charmes van de Mudéjar gebouwen. Een schitterend
voorbeeld hiervan vindt men te Sevilla in twee paleizen: de Casa de las Dueñas, in
't bezit der hertogen van Alva en 't paleis der hertogen van Tarifa of de Casa de Pilatos
(afb. 13 en 14). De patio van het laatste paleis, zo genoemd omdat men er een copie
in zag van 't huis van Pilatus, is wederom een goede illustratie van de eigenaardige
vermenging der stijlen in het Mudéjar. De arcaden en hun dekoratie zijn typies Moors,
terwijl de traceringen van de balustrade der eerste etage Goties zijn. Hoe goed laten
zich beide stijlen verenigen! De klassieke beelden in de hoeken behoren tot de
kunstcollectie, die de eigenaars bezaten van dit schitterende huis, dat, in 1533 voltooid,
gedurende de eerste eeuw van zijn bestaan een centrum was van kultuur. Herrera,
Pacheco, Cervantes verkeerden hier gaarne. De Spaans-Moorse Ceramiek, waarvan
't Rijksmuseum enige fraaie borden
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bezit, heeft in deze tegels, die even rijk van decor zijn als doelmatig als
muurversiering, wel een har er hoogtepunten bereikt. Het is natuurlik onmogelik hier
een beschrijving te laten volgen van alle Mudéjar kunstwerken die Spanje verder
bezit. Bij het doorkruisen der verschillende steden, bij het bezoeken van kerken en
paleizen kan men telkens verrast worden door gebouwen of onderdelen daarvan, in
deze fantastiese stijl gemaakt. Zo bezit het Aarts-bisschoppelik paleis in de, door de
beroemde kardinaal Ximenes in 1508 gestichtte universiteit te Alcala de Henares
een schitterend gedekoreerde Mudéjar zaal, terwijl het paleis reeds in de stijl der
Renaissance werd gebouwd.
In Toledo, waar dezelfde kardinaal Ximenes een herleving van de studie en de
kunst der Islam aanmoedigde, bevinden zich eveneens nog bekoorlike voorbeelden
van Mudéjar kunst, waarvan zelfs bij een weinig uitvoerige studie de in 1357 gestichtte
Synagoge vermeld moet worden. Dit eenvoudige gebouw werd later als kerk gebruikt
en is thans nationaal monument. Het bestaat slechts uit een zaal met gaanderij voor
de vrouwen en een prachtige open dakstoel met dekoratie. Een magnifique fries in
stuc met gestyleerde bladmotieven loopt onder een Moors blindboogfries en dekoreert
de muren in de hoogte, onder het dak.
Maar ook naast deze grootse monumenten wordt de reiziger in Spanje telkens
weer getroffen door torens, die er uitzien als minaretten of door dekoraties van
geometriese patronen, ontstaan door dooreen gestoken blindbogen. Prachtige tegels
langs de wanden van een kapel in een Gotiese kathedraal (o.a. te Saragossa) roepen
herinneringen op aan 't Alhambra, evenals rijk gedekoreerde plafonds. Spits- en
hoefijzervormige bogen, die soms weer uitgetand zijn, koepels met geometriese
indeling, omlijstingen der ramen, honderden details bewijzen dat de Moorse kunst
een buitengewoon taai leven heeft gehad. Lang nadat de Islam en haar aanhangers
Spanje verlaten hadden, bleef de kunst der Islam voortleven. Zij deed dit voornamelik
in de wijze van dekoreren en in de ornamenten zelf; de konstruktie daarentegen blijft
in de meeste gevallen Goties. Essentieel voor deze versiering is de neiging tot het
sterk styleren der motieven, waarbij figurale motieven ontbreken, en tot het met
behulp dezer motieven bedekken der vlakken geheel als een netwerk of tapijt, zonder
dat zij een afgepast ornament vormen. Hoe deze traditie of deze dekoratieve aanleg
zich handhaaft, ook wanneer zij in een gebouw van overwegend Goties karakter
wordt toegepast, kan men bestuderen aan de bekende kapel van de Connetable in de
kathedraal te Burgos. De Tudorbogen, die de smalle gaanderijen bekronen die langs
de drie zijden lopen welke de kapel afsluiten, dragen aan de binnenzijden, als
versiering een rand van dansende engeltjes. De beentjes dezer engeltjes vormen als
't ware de diagonalen van een ornament, dat met deze beentjes als motief was ontstaan.
De eerste indruk is dus die van een geometries decor; pas bij nauw-
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keuriger studie ziet men de engelfiguurtjes. Dergelijke dingen komt men in Spanje
herhaaldelik tegen en niet het minst in die soort bouwwerken, die de naam
p l a t e r e s c o dragen. Ook dit is een betrekkelik vage term; het kan zelfs gebeuren
dat men bij de ene schrijver een monument als de patio van het Infantadopaleis te
Guadalajara van 1461, aangegeven vindt als plateresk, terwijl een andere schrijver
het een Mudéjar kunstwerk noemt. Inderdaad zijn deze beide stijlen niet zo heel
scherp te onderscheiden; ook bij de platereske kunst is de constructie Goties. In
engere zin is het plateresco de naam voor een stijl van versiering speciaal uit de
overgang van de XVe naar de XVIe eeuw. Het is een vorm van laat-Goties decor,
waar uit de aard van de zaak dus Moorse elementen in voorkomen, nu echter nog
vermengd met details uit de vroege Italiaanse Renaissance. Goede voorbeelden van
't plateresco zijn o.a. de façade van S. Gregorio te Valladolid (1488-96) en de façade
van de Universiteit te Salamanca, benevens diverse details aan de z.g.n. Nieuwe
kathedraal aldaar. Gelijk in alle andere landen van Europa begon tegen het eind van
de XVe eeuw ook in Spanje de Italiaanse Renaissance met haar op geheel nieuwe
begrippen berustende ornament, meer en meer bekend te worden. En gelijk overal
elders blijft ook in Spanje de constructie voorlopig ongewijzigd, maar verandert de
versiering naar Italiaanse trant. Op de gevels te Salamanca ziet men duidelik aan tal
van onderdelen dat de Renaissance in details reeds bekend was, even duidelik herkent
men er daarnaast Gotiese tradities in. Vindt men er echter niet eveneens de geest van
de Mudéjar kunst in terug en zou het daaraan niet toe te schrijven zijn dat de termen
plateresco en Mudéjar soms voor eenzelfde monument gebruikt worden? Inderdaad
treft ons telkens weer in deze platereske stijl dezelfde neiging tot het sterk stijleren
der motieven die bij het Mudéjar aanwezig is en eveneens de voorkeur om de vlakken
volkomen met het ornament te bedekken, terwijl het muurvlak zelf sterk blijft spreken.
Deze voorkeur, deze liefde voor het ornamentale, is de erfenis der Moren; het is zeer
zeker een grote verdienste der Spaanse kunstenaars dat zij deze erfenis zo lang in
ere hebben gehouden.
Delft, Mei 1934.
Litteratuur: A.L. M a y e r , Der Spanische Nationalstil des Mittelalters,
Bibliothek d. Kunstgeschichte, Seemann, Leipzig 1922.
E. K ü h n e l , Maurische Kunst, Bruno Cassirerverlag, Die Kunst des
Ostens, 1924.
H. Te r r a s s e , L'Art hispano-mauresque des Origines au 13e Siècle, Paris
1932.
E l i e L a m b e r t , Artikel in Gazette des Beaux Arts, Januari 1933.
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Vier dierfiguren van Herman Kruyder
door S.P. Abas
I
DE vier schilderijen met dierfiguren van Herman Kruyder*) hebben met wat onder
een dierstuk wordt verstaan niets gemeen. Het zijn geen schilderijen van een animalier,
het zijn expressionistische uitingen-in-diervormen van een verontrusten geest. Zij
verontrusten anders dan uit angst voor het den mensch gevaarlijke dier of voor
animalisch geweld waarvan Chineesche teekeningen wel eens de uitdrukking zijn.
Kruyder schilderde geen verscheurend gedierte, maar beesten die ons gemeenzaam
zijn, beesten van den boer. Niet echter aldus gezien, want zij belagen en achtervolgen
onzen geest. Stobbaert's beesten zijn als de beesten van den boer gezien. Permeke
zag de beesten van den boer echter grooter dan de andere, oudere Vlaming, minder
gemoedelijk en meer in de omvatting van de aarde, het sterkst samen verbonden als
de dag zich sluit om de aarde, moeder en voedster van beest en boer, machtig vooral
in de avonden. Hij zag ze ook weleens in hun koddigheid en dan samen-een. Niet
aldus Kruyder.
Schilders van buitenheid zagen wel levendig doende vogels als pluimvee thuis op
het erf en schilders van landschap het ongepluimde vee wel als deel van het landschap,
maar ook deel van het boeren-levensbedrijf en zij zagen het met de aangename, lichte
of schoone bewogenheid van hen, tot natuur verheerlijkende zangen bereid, of zij
zagen het als een weelderigheid van leven in de weelde van het licht of in het spel
van licht door koesterender schaduw. Niet aldus Kruyder. Ook geen
dier-psychologische stukken als Marc, schilderde hij.
Ge kunt op zoek gaan. Ge kunt zoeken; van den eenhoorn der Middeleeuwers over
onze vele schilders van paarden en minder edel gediert tot onzen tijd komend en ge
zult géén landschap met dieren noch een eigenlijker dierstuk vinden om een
vergelijking met deze vier aan te bevestigen. Zij staan van het dier-portret het verst
af. Met het dier-symbool is er een verwantschap. Met dat van primitieven, van volk
in den staat der natuur. Nóg met de dier-symboliek der Gothiek, niet met de
grooter-klaardere gesteldheden als in Egypte en het oude Oosten ontstonden.
In de tijden van Jeroen Bosch en Pieter Breughel was het zien niet aesthetisch
geoefend en het is mogelijk dat hun monsters de tijdgenooten meer

*) Zij werden voor het eerst gezamenlijk te beschouwen gesteld bij Frans Buffa en Zonen te
Amsterdam, in het voorjaar van 1934.
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verontrust dan beleerd hebben. Wij zien ze stellig te aesthetisch-laat om ons diep-in
te laten mee bewegen met de mouvementen die zij uitdrukken. De stukken van
Kruyder zijn anti-aesthetisch. Wie aesthetische geneugten of bevredigingen zoekt
wendt zich af, en de ongeneeslijk zelfverzekerde evenwichtigheid is met deze
dierstukken spoedig in het gereede. Zij haalt de schouders op, lacht, en gaat voorbij.
Herman Kruyder heeft ook vóór deze dierfiguren wel dieren geschilderd, maar toen
in landschappen en dorpsgezichten, verbeeldingen in de kleur van landelijk en
dorpelijk leven, van den boer en den dorper uit, psychologisch begrepen. Weleens
met een humor ook. Dan kinderlijk van beeld-houding: naieve landelijkheden en
naieve dorpelijkheden, maar wezenlijk en groot kinderlijk. Daarin had het dier zijn
plaats, verbonden met de natuur en met den boer. Het lijkt mij dat toen Kruyder den
mensch dicht bij het dier en het onnoozele dier dicht bij den mensch zag en betrok.
D a t d o e t h i j t h a n s n i e t . De vier dieren van 1932-1934 zijn buiten zulke
verbondenheden geschilderd. Toch heeten zij: Kalf, Haan, Hond en Paard, naar hun
soortgenooten in dorpschap en landschap. Wat ze van die onderscheidt is hun
afgezonderdheid en dat zij geschilderd zijn in omgevingen waar we een mensch niet
durven verwachten. Wanneer de omgeving, een buitenheid, bestaat uit maakselen
van den mensch en groeiselen van de hem vertrouwde natuur zijn zij, de eigen
maakselen en de samengroeiselen van den mensch vervreemd geschilderd, zoodat
zij hem phantasmagorisch beroeren.

II
Op het schilderij dat ‘Kalf’ heet weten wij een boer nabij. Zijn schaduw komt van
buiten de lijst onder het dier, uit een andere wereld in die van het jonge beest. Zoo
is de schaduw geschilderd. Jonge grazers die met den kop naar de aarde leven, zien
de schaduw op de aarde als het teeken van iets dat nadert. Het is het eerste schilderij
van den vier-groep dat voltooid werd. De silhouet van buiten de lijst naar binnen het
schilderij, van buiten de geschilderd-verbeelde wereld naar binnen die wereld
beteekent voor mij de inleiding tot de verbeeldings-sferen waaruit de vier ontstonden,
want van g e e n m e n s c h e l i j k b e g r e p e n nadering van een mensch is zij het
teeken.
De jonge stier-puber staat de duister dreigende drift-kop naar den driftig
zweepslaanden staart gekeerd. Een vorm van duistere krachten die niet vrij komen.
De drift-beweging kringloopt in zich zelf rond langs een ovalen gesloten baan. Deze
geladenheid, deze duistere, groote en gesloten vorm van drift-spanningen in een
machtig gesloten landschapsvorm van een broeiende kleur in een loeiend licht. De
zware, drukkende, wegende landschapsvorm
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plant den diervorm in een analoge beweging voort tot een wijderheid - ook deze geen
openheid, doch om het dier in zich zelf gesloten.
Al dadelijk dit eerste schilderij van den vier-groep is niet te zien als een dierstuk
of als een landschap met jongen stier, doch als het beeld in een ermee verbonden
uitdrukkings-kleur van duistere drift-kracht die geen bevrijding vindt. En de kleur
is een gloeiende kleur, een gloed. Zij is als smeltend gesmeed aan het vlak en schroeit.
Zij is gebonden, een gebonden kleur-geheel, maar dat allereerst u slaat met zijn
schroeienden gloed en duisteren brand, van de driften waarvan zij drachtig is.
‘Paard’ is het geheel van een violet-doorschaduwde grijsheid, een koelere kleur,
de kleur van s t e e n -k o e l t e n . De hengst stoot zijn heetheid aan steen, staat met
zijn geknotte pooten schichtig-driftig in de steen-koude eener violet doorschaduwde
grijsheid. Zijn neusgaten bloed-rood spalken en kolderend blaakt zijn angst-oog.
Ook dit een beeld, phallisch symbool, van drift, maar de drift die zich stoot en geknot
is.
Dit is een zeerst menschelijk dier-symbool. De tragiek van de, tegen de weerstanden
- het zijn er vele, die de grijze koude van steen hebben! - op steigerende en gefnuikte
manbaarheid van de scheppende drift. Zoo is het mij. Maar ieder symbool is voor
meerdere inhouden een maat en het paard sinds de mensch het knechtte en knotte
tragisch.
Het ‘Kalf’ een stier; het ‘Paard’ een hengst - de ‘Hond’ is een afschuwelijke teef.
De kleur is thans ongebonden. Strident. Een hevige dissonantie van elkander valsch
tegen-strijdende kleuren in een schel-brel licht. Van geen ander der vier is het
kleur-geheel zoo: giftig. Van geen het dierfiguur zoo: afschuwelijk wanstaltig en
onbeschaamd geslachtelijk bloot. De teef schraapte met haar hammige
voorpooten-armen kiezel naar zich toe als waren het geld-eieren. Met haar giftig
groene-roode oogen beloenst zij haar omgeving: een stinkende wereld van geronnen
bloed-rood en valsch glanzend groen, baksteenen, bladeren en een naakt afgekloven
been. Alle grenzen en beperkingen aan de schilderlijke uitdrukking tot nog toe gesteld
zijn verbroken. Een weergalooze realisatie, maar weergaloos agressief. Een
voorbehoudlooze uiting van een sadisch verhevigden haat der geslachten, met verst
gaande zinspelingen van de hyper-expressionistische kleur en vorm.
Ik zou dit schilderij aanvallen in haat, indien het alleen stond. Maar het staat al
niet alleen in dezen groep van vier. Het is een tegenhanger van de t r a g i s c h e
dierfiguren (Kalf en Paard) en het is een tegenhanger van ‘Haan’. Want dit is een zelfs beminnelijke! - uiting van schildershumor, maar ook een schilderij van feestende
paringsdrift en van teere zinnenverbeelding, van het teer-verschoonende spel der
verliefde zinnen die het graciele henne-vrouwtje wazig in toover-zachte kleur hullen,
een zinnendroom-verschijning in de verbeelde voorstellings-wereld van den haan.
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De vier hooren bijeen, zij zijn een samenhoorigheid van elkander aanvullende
verwezenlijkingen door een op de primaire levensdriften jagend gerichte verbeelding.
Wat hier geschilderd werd was niet anders dan juist aan dierfiguren te schilderen,
buiten den mensch om gezien. D i t menschelijke waar te maken kon niet aan den
mensch gebeuren, zonder den mensch karikaturaal te vernederen. Wat Grosz, Dix
en dezulken missen: adem en verbeelding, heeft Kruyder. Wat zij missen, het besef
der grooter-omvattende levensverbanden heeft Kruyder. Daarom kon het dier-symbool
hem dienstig zijn, de geslachtelijke driften gróót, hevig en machtig in beeld brengen,
dat is ook buiten elke vernederende kleinheid en engheid om.

III
Kruyder is een van de normen afwijkende schilder. De tijd oordeelt echter met andere
maten dan die van het aangename of juiste midden. De tijd oordeelt niet door de
passe-partouts van de routine-critiek, sleutels op de sloten van huiskamerdeuren.
Deze tijd, de onze, is nog steeds een van gespletenheden en van op zich zelf terug
geworpen kunstenaars-individuen. De werken van een schilder zijn dan afsplitsingen,
alle werken tezamen pas weer de synthese der volledige persoonlijkheids-inhouden.
Die van Kruyder zijn er vele. In de veelheid krijgt de besproken groep zijn plaats,
die thans nog niet is te bepalen. Ik zei al hoe Kruyder was een schilder van landschap
en dorpschap. Maar hij heeft ook wonderen geschilderd en verwonderingen, het
wonder van een paradijstuin opbloeiend waar een boerenjongen-Pan te spelen staat
de fluit, dat een vrouwtje zich in verrukking van haar kleeren los maakt; de
verwondering geteekend - als een schilder geteekend - van het zwevende spel der
balonnen, waarheen een vrouwtje zich vergeet. Hij is een veelzijdige en zeer levende
levenszoeker onder de schilders, een onzer meest bezeten schilders, wiens
langzaamheid die van het moeizame realiseeren t o t h e t u i t e r s t e is, niet die der
ambachtelijke verzorging. Aan de kenteringen die op komst zijn, zwakker voorspeld
door de aanzetten in de richting eener monumentale kunst dan door die in de richting
van het heroveren der ambachtelijke tradities van het schilderen, heeft hij geen deel.
Zijn taak en doem schijnen een tijdperk van verscheurd-stervende romantiek in laatste
hartstochtelijkheid uit te luiden, geen tijdperk van nieuwe bindingen in.
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Aan mijn ouders
door Henk Vos
O dat ik eens de woorden vond
en smeekend stond: vergeef, vergeef
mijn ontrouw die uw liefde schond
en schond, o dag aan dag; vergeef
die niet de kracht tot woorden vond
wijl scheidend tusschen u en hem
zijn dwaze droom verblindend stond;
zijn hoogmoed, o vergeef ze hem
die zelve niet de proef bestond,
de eerste, van volkomenheid,
die eischen dorst zijn harde mond;
vergeef en blijf hem toegewijd.
Maar 'k weet dat ik niet smeeken hoef:
'k lees op uw ver, vertrouwd gelaat
een liefde die, o ver, mijn droef,
mijn klein gebaar te boven gaat.
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De man op 't Rielink
door Herman Korteling
OP het perron stond een groote geel-lederen handkoffer, breedzwaar omriemd,
bevlekt, bekrast en beplakt; een wereldreiziger. Een korte gedrongen man, gekleed
in rijbroek en laarzen, liep er fluitend voor heen en weer, terwijl hij ieder keer, in 't
voorbijgaan, er met een rotting tegen aan klatste. En telkens als hij op zijn schreden
terug keerde onderbrak hij zijn gefluit, en schoof zijn ruige tweedhoed met een ruk
naar voor of achter op zijn hoofd.
Van uit een geopend coupéraam van den wachtenden trein zag Mr. Menno
Borgerink hem daar zoo heen en weer beenen. En ondanks zich zelf moest hij er naar
blijven kijken, naar dien stevigen stap van de korte kromme beenen, dien plotselingen
ruk aan den hoed, die ongewone kleeding en dien verwaarloosden koffer van
buitenlandsch maaksel.
- Eigenaardige kerel, - dacht Mr. Menno en tegelijk stond de kerel met een ruk
stil, keken een paar lichtblauwe oogen naar het coupéraam.
‘Kijk vóór je vent,’ mompelde daar iemand, zich verschuilend achter een
opengeslagen krant. Maar even later zakte deze toch weer en werd er toch weer even
gegluurd naar een paar lichtblauwe, héél lichtblauwe oogen.
- Wat drommel, - en Mr. Menno liet zijn krant geheel zakken, want plotseling
schoot het door zijn brein dat hij zulke wonderlijk lichte blauwe oogen eens eerder
had gezien.
Het ronde gelaat van den vreemde vertrok zich tot een grimas van verwondering
die vergleed in een breeden glimlach. En terwijl zijn oogen hel oplichtten kwam hij
met uitgestoken handen op het coupéraam toe.
‘Alle donders, kerel, Menno; Menno Borgerink!’
‘Ja.... nee.... ik....’
‘Menno, boy, ken je Allard....?’
‘Allard van Brughen! Jij?’
Een oogenblik van stomme verwondering, een langdurig handschudden en lichte
ontroering. Om dan weer, door een bijna twintigjarige scheiding, als vreemden
tegenover elkaar te staan.
‘Waar heb je gezeten, waar kom je van daan,’ vroeg Mr. Menno na een korte kuch.
‘Ho!’ Allard lachte schril, ‘via New York, Mexico, Panama en Paraguay, kom ik
uit Argentinië.’
‘Zoo,’ zei Menno slechts, want hij zag iets dooven in de blauwe oogen.
In het korte zwijgen liep de chef langs; ‘instappen meneer,’ maande hij Allard.
‘Stik vent,’ mompelde deze kwajongensachtig, en met een air van bereisd man tot
Menno, ‘nog steeds in dat gat?’
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‘Nog steeds in ons geboortestadje, en jij?’
Onverschillig werden de schouders opgehaald. ‘Eerst ga ik naar tante Clara in Den
Haag...., en dan zullen we verder zien.’
Peinzend dwaalde zijn blik even af.
Menno kuchte, en zweeg. Langzaam zette de trein zich in beweging.
‘Nou....,’ en ze gaven elkaar een hand, ‘tot ziens, het ga je goed Allard.’
‘Menno, boy,’ en in zijn lichtblauwe oogen kwam iets kinderlijks-zachts. ‘A Dios,
God zegen je.’
Lang staarde Mr. Menno Borgerink in zijn krant zonder te lezen. Zijn gedachten
waren ver weg, naar zijn gymnasiastentijd, toen Allard beroemd en berucht was om
zijn onafhankelijkheidszin, om zijn gedurfde kwajongensstreken en zijn gewaagde
liefdesavonturen. En de een na de ander rezen de verschillende gebeurtenissen en
eigenaardigheden van Allards jeugd in zijn gedachten. Hoe hij, jong nog, zijn vaders
sigaren rookte en zijn bolskruik wist te staan. En zijn eeuwige opstandigheid tegen
de leeraren, zijn zucht naar dat wat niet mocht. - Onwillekeurig glimlachte Menno.
- Als een boerenjongen zoo onwetend, en toch soms weer van een verbluffende
originaliteit. Dan zijn onverwoestbare liefde voor alles wat dier was, vooral paarden.
Vandaar dat hij heele vacanties aan een stalhouderij doorbracht. En bij de meiskens
was hij maar al te bekend. Berucht en beroemd! Allard van Brughen, zijn naam werd
als een afschrikwekkend voorbeeld door vaders en moeders gebruikt.
Een paar jaar na dien tijd, toen Menno op college was, hadden vrienden hem
geschreven dat Allard van Brughen door z'n vader de deur was uitgeschopt en er van
door was naar Argentinië.
En nu deze ontmoeting na zooveel jaren.
Als Menno het 's avonds aan zijn vrouw vertelde, trok deze een wat ongerust
gezicht.
‘Jij als advocaat zult je toch niet met zoo'n mislukkeling bemoeien?’ En, als Menno
zweeg: ‘Beloof me dat je niet te goed zult zijn, hij is vast onbetrouwbaar.’
Hij beloofde vaag, maar in zijn gedachten zag hij lichtblauwe oogen en hoorde
hij een stem: - A Dios, God zegen je.Maanden later, het was in de eerste zomersche dagen, zag Menno hem weer.
Ze zaten voor de societeit, het stel oude vrienden die niet uit hun geboorteplaats
waren gegroeid. Ze zaten zich eigenlijk te vervelen, toen plotseling één hunner stom
verwonderd het plein opstaarde en dan stuipachtig begon te lachen. ‘Jesses, daar heb
je waarachtig Allard van Brughen boven op een boerenwagen.’
Naast een jongen in livrei, zat hij hoog op den bok van een carpion, rechtop, correct
een span appelschimmels mennend. Met één langen blik monsterde hij den
vriendenkring blijkbaar zonder één te herkennen noch
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hun spotlachen op te merken. Maar plotseling blonken zijn lichte oogen op.
‘Hallo, Menno!.... hu peerden.’
Menno stond op, ging naar hem toe, herhaaldelijk tipte hij asch van zijn cigaret.
‘Allard,’ zacht sprak hij, ‘hoe kom je zoo hier?’
‘Rentmeester op tante Clara's landgoed 't Rielink.’ Hij lachte kort, joeg met de
zweep vliegen van de paardebasten.
‘Zoo, zoo,’ wist Menno slechts te zeggen.
Van de societeits-stoep klonk een gesmoord gelach.
Een schichtige oogopslag, een lichte zweepstreeling over de paarderuggen en een
manend tongklakken. Het span trok aan.
‘Kom eens kijken Menno, doe het eens,’ - en met een zweepsaluut, ‘A Dios.’
De carpion reed over het plein weg. Hoefslag en radergeratel echoden tegen de
huizen.
‘Sjonges, sjonges, wat een eer, Menno.’
Hij lachte maar wat mee, ging weer zitten, en in gedachten dronk hij.
Dan begon er een te vertellen, een schandaaltje, van Allard, van vroeger.
Na dien tijd zag Menno meerdere malen Allard in de stad rijden. Wekelijks maakte
hij de drie uur lange rijtocht en altijd was het weer: ‘kom nu eens op 't Rielink, kom
nu eens praten.’
Steeds wist hij Menno's uitnoodiging om mee te gaan dineeren af te slaan; hij was
niet gekleed, had geen tijd, damesgezelschap als Menno's vrouw was hij ontwend.
En eens zei hij botweg, ‘ik hou niet van damesgezelschap.’
Menno drong niet aan, hij dacht aan wat hij zijn vrouw had beloofd.
In den winter zag hij hem niet meer. Toen hoorde hij op de soos het nieuwtje,
Allard van Brughen heeft 't Rielink van zijn tante geërfd. Wat een bof voor dat
ongeluk. Begonnen als koejongen in Argentinië en nu groot-grondbezitter. - Honderd
vijf en negentig bunder, honderd vijf en negentig bunder grond, - fluisterden ze
geheimzinnig en afgunstig.
Op een guren Maartdag reed Allard, gehuld in een geweldige koetsiersjas, op een
hoogen Engelschen wagen door de stad. Hij lette niet op de vele groeten van heeren
die hem vroeger niet aanzagen, maar had al zijn aandacht bij het span groote, gitzwarte
paarden. Hij bezocht Menno op zijn kantoor, liep een klerk die hem wilde aandienen
voorbij, vulde met zijn opengeslagen jas een geheel chesterfield en begon vloekend
een onsamenhangend verhaal over de gebeurtenissen van dezen winter. ‘Con Dios,
tante Claartje ziek in Den Haag. Iedere week met een auto van 't Rielink er naar toe
en terug, d'r halve garderobe overgesleept. Wat doet een ziek mensch in vredesnaam
met de rommel. Ach vrouwen zijn geen menschen en auto's zijn rotdingen, rotdingen
zeg ik je. Wát zeg je!? - Oh. En een personeel, personeel in den Haag, personeel op
't Rielink, een geld kosten, een geld! En allemaal aan je kop
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zaniken, meneer Allard hoe moet dit, meneer Allard hoe moet dat. Zorgen, zorgen.
Dan jakker je 't heele winter in een stink-auto heen en weer en 't ouwe mensch gaat
toch alleen dood.’
Hij zweeg plotseling, sprong op en ging voor 't raam staan naar buiten kijken.
Zachter en kalmer klonk het dan van het venster ‘nou ja, de anderen waren er, maar
ik niet.’
Menno zweeg. Waarom dat verhaal, waarom die openhartigheid? En vorschend
keek hij naar de korte breede figuur daar voor het raam.
‘Ik heb gehoord dat je 't Rielink hebt geërfd,’ verbrak hij 't zwijgen, ‘ik feliciteer
je.’
Allard draaide zich om, hij glimlachte. ‘Tja, grootgrondbezitter, maar met de lusten
ook de lasten, wat heb ik aan bijna twee honderd bunder bosch en heidegrond?’ Hij
maakte een handbeweging. ‘Maar laat ik niet verder zwammen, kom 's kijken op 't
Rielink, toe Menno, doe het nu 's.’ Haast smeekend klonk het laatste, en ineens van
toon veranderend voegde hij er ruw aan toe, ‘maar nu niet, van 't zomer, 't is er nu
zoo'n rotzooi in huis.’
Als hij weer buiten bij zijn paarden kwam klopte hij ze op de glanzende halzen.
Hij glimlachte gelukkig, en tot Menno die hem uitliet, ‘vijf paarden heb ik nu, vijf
beestjes...., maar drommels kerel, ga naar binnen, je zou nog kou vatten.’ En zonder
antwoord af te wachten stak hij z'n kleine hand uit. ‘A Dios, Menno, God zegen je.’
Menno kwam dat zomer niet. Zijn vrouw hield hem terug van een vriendschappelijk
bezoek aan iemand over wiens verleden men zooveel wist te vertellen. Want afgunst
en praatzucht brachten fantastische verhalen-door het stadje. Hij zou er een heele
stoeterij op na houden, zijn pachters en arbeiders uitzuigen, drinkgelagen met ongure
vrienden en vriendinnen op 't Rielink houden, dat hij zoodoende wel weer zou
verliezen. Was het van zoo'n vent ook anders te verwachten? En het gerucht dat hij
een Zeppelintocht had meegemaakt was te mooi om te gelooven. Ofschoon hij gek
genoeg was om zoo iets buitenissigs te doen.
Menno kwam dat zomer niet. Maar in 't nazomer kreeg hij een brief van 't Rielink.
Een brief in een stijl en schrift van de zestiger jaren, breedsprakig-beleefd hem aan
zijn bezoek herinnerend. Een krabbel-handteekening van Allard was er onder en ook
een postscriptum van hem zelf: - als je nu niet omt kun je stikken.Menno werd nieuwsgierig; wat was dat daar toch voor vreemds op 't Rielink? En
ineens bevroedde hij iets van dat wonderlijke leven van Allard.
Hij besloot te gaan.
***
Het was een stille grijze najaarsdag toen Menno naar 't Rielink ging dat ergens in
het Overijsselsche heuvelland lag.
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Aan de halte, waar het heel-vroege boemeltreintje stopte, werd hij begroet door de
gemoedelijkheid van den boerschen chef en de stralend-helblauwe oogen van Allard.
Hij had een loden joppe aan, en uit zijn eene rijlaars stak een geel rottinkje. Voor
het stationnetje stonden de twee appelschimmels ongeduldig te trappelen voor den
hoogen Engelschen wagen, waar alleen een breede bok op was en een achterzitje
voor den palfrenier.
- Het werd een opgewekte rit door den mistigen morgen. Er was een parelgrijs
licht, soms verguld of gebronsd door het herfstloover van boomen en struiken. De
lucht was prikkelend-frisch, en van de landen en velden kwamen geuren als uit de
eeuwigheid. Menno genoot; deze sfeer, deze stemming, en daar vóór hem de
dampende snuivende paarden die hem wegvoerden naar dat stille buitengoed waar
een eenzaam man leefde. Een bijna melancholische bekoring.
Dan begon Allard te praten. Hij was opgewekt, mende feestelijk de paarden en
keek telkens met een lach in zijn oogen naar Menno.
De wagen ratelde door het dorpje waar, voor een afgrijselijk banaal nieuw gebouwd
winkeltje, een vrouw de luiken ontsloot. Ze was nog ongekapt en gehuld in een
grooten, ouden regenmantel. Met een ‘ho peerden’ stopte Allard plotseling, en met
heldere stem vroeg hij: ‘juffrouw hebt u nu m'n blikken beef al gekregen?’ Ze
frommelde schaamachtig den kraag om haar hals dichter. ‘Nee, meneer,’ klonk het
schuchter. Even keek hij naar haar burgervrouwtjes-negligé, dan barste hij los: ‘Con
Dios, wat bent u zóó leelijk!’ Meteen trokken de paarden aan en gingen in draf over.
Menno grinnekte zacht met het schateren van Allard mee. - Onbeschofte vlegel,
- dacht hij, maar hij lachte ondanks den lichten blos die over zijn gelaat trok.
De tocht ging verder over heide-heuvelland met wat denneboschjes, schrale eiken
en blauw-groene jeneverbesstruiken.
Allard vertelde dat dit al gronden waren die tot 't Rielink behoorden, en verheugd
wendde hij zich tot zijn vriend.
‘Nu ben je dan eindelijk eens bij me. Jij was de eerste die ik in 't land ontmoette,
eigenlijk de eenigste van m'n vroegere vrienden.’ En op een verwonderd-vragenden
blik van Menno: ‘Ja, kerel, jij bent de eenigste die me niet met zulke
ongeloovige-spottende-beduvelende oogen heeft aangekeken.’
‘Ach kom,’ wist Menno slechts te zeggen. Hij noemde verontschuldigingen voor
het lange uitstellen van zijn komst, en van lieverlee kwam het gesprek op zijn beroep
en zijn werk en zijn gezin. Dan, zoo terloops, ontviel hem: ‘wel een verschil tusschen
ons beiden hé?’
Hoog, bijna hoonend, lachte Allard: ‘Niks voor mij hoor, dag in dag uit op een
kantoor, alles van een leien dakje, bijna een burgermans bestaan Con Dios!’
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De beleediging joeg het bloed naar Menno's hoofd. ‘'t Is een klein kunstje er wat
anders van te maken,’ beet hij terug.
In de korte stilte wendde Allard zijn hoofd af, en plotseling wees hij met zijn zweep
over de heidevlakte, - ‘kijk, kijk, reeën.’ Hij vertelde dat alle jacht op zijn gronden
werd verpacht. Als het niet hoog noodig was kon hij niet op een beest schieten.
Menno's strakke gelaat ontplooide zich en Allard, over zijn paarden heen turend,
begon zacht een deun te neurieën.
- Er kwam wat meer bosch in het landschap en meer verscheidenheid van boomen.
En daar aan het einde van een breeden zandweg met aan weerszijden het koperroode
loof van Amerikaansche eiken, schemerde door de ijle morgendamp de steenkleur
van een huis. ‘'t Rielink’, kondigde Allard aan, en met een lichte zweepbeweging en
tonggeklak bracht hij de paarden in een statigen draf. Zoo reden ze vóór.
‘Ho!’
De palfrenier was in een paar sprongen bij de paarden, hield ze aan de beschuimde
bitten.
Wat stijf sprong Allard van den bok. Menno klauterde voorzichtig van den wagen.
Samen gingen ze zwijgend de bordestreden op en traden in een groote bestucte
hall.
‘Verdomd, is er weer niemand!’ En Allard ging in een hoek wild aan een touw
trekken. Buiten begon dan erbarmelijk een klokje te luiden.
Allard brulde in het sousterrain, ‘Caramba! Gonda en Dieka, waar blijven jullie
toch weer!’ En kalmer uitleggend tot den verwonderden Menno: ‘Honderdmaal heb
ik gezegd, als ik met gasten kom....’ Hij brak den zin af. Een blozend, wat verlegen
glimlachend boersch dienstmeisje kwam de sousterraintrap op.
‘Ah, Dieka,’ even weifelde hij glimlachend, ‘.... deze heer is vandaag onze gast....
is er thee en wat te eten voor ons?’
‘Alles staat klaar, meneer.’
‘Goed zoo, Dieka, goed zoo, ... dank je wel hoor,’ klonk het, tot Menno's verbazing,
vriendelijk en rustig.
In een hooge, vierkante kamer, vergroot door een breed uitgebouwde erker waarin
een kolossaal schrijfbureau stond, was een ontbijttafel gedekt.
‘Je zult wel weer trek hebben,’ noodigde Allard, ‘laten we ons zelf maar bedienen,
de meisjes hebben het misschien druk...., of wil je eerst liever wat drinken? Maar
wacht even op me, even zien of ze de paarden goed verzorgen.’ Het smyrna smoorde
den stap van zijn zware laarzen, waaruit het gele rottinkje neer en óp ging met de
buiging van zijn knie. Menno keek hem glimlachend na. - De vriendelijke bullebak,
- dacht hij, en drentelde in afwachting door de rijke, smakeloos gemeubelde kamer.
De erker was vol
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stapels kranten en papieren aan liassen geregen, en op het schrijfbureau was
nauwelijks plaats om een brief te schrijven. Verder het toonbeeld van administratieve
wanorde.
Maar dat uitzicht! Voor het raam bleef hij staan en keek over het slecht
onderhouden gazon, tusschen koninklijke bruine beuken en machtig rijzende sparren
en over het glooiende land, de wazige vlakke Salland in. De zon was doorgebroken,
en in de weidsche vlakte glansden nu de tonen geel en bruin en bronsgroen van
boomen, en zilverde hier en daar water. De horizont loste zich in de parelgrijze lucht,
waartegen een reiger met breeden vleugelslag voortwiekte. Doodstil was het in 't
huis. Langzaam, met sonoren galm, sloeg een pendule. Dan viel Menno de stilte van
't huis op, en een onheimelijk gevoel van verlatenheid sloop in hem.
Maar Allard kwam weer binnen, en met hem kwam gerucht.
‘Mooi uitzicht hé,’ en meer tot zichzelf: ‘ja, mooi land, ....Con Dios wat ziet dat
gazon er weer uit!’
Met een ruk opende hij een raam, brulde naar buiten: ‘Oleman, Oleman,
O....le....man!’
Van uit de verte klonk het vaag: ‘Jao m'neer.’
En tegen den grinnekenden Menno: ‘Ja, lach jij maar, doorloopend moet je ze
achter de broek zitten.’
Over het gazon kwam op een sukkeldrafje een boerenarbeider aanloopen.
‘Oleman,’ donderde Allards stem voordat de man nog aan het raam was, ‘is dat
een gazon, Oleman, hoe vaak heb ik nu niet gezegd, Oleman....’
Nu was het boertje bij het raam gekomen, en na een tik aan zijn oude zijden pet
liet hij kalm den vloed van caramba's en verdomds langs zich gaan. Hij verschoof
zijn pruim tabak eens, loensde met zijn donkere oogjes even naar Menno, en als het
verlossende ‘dus begrepen, Oleman’ kwam, tikte hij weer aan zijn pet en zei
gemoedelijk: ‘jao m'neer.’
‘Opgedonderd dan, Oleman.’
‘Jao m'neer,’ de werkknuist verhief zich weer naar zijn hoofd, ‘dag heer'n,’ en hij
draaide zich om.
‘Oleman!’
‘Jao m'neer.’
‘Ga naar de keuken en laat je een kop thee inschenken.’
‘Jao m'neer.’
Langzaam beende hij weg.
Terwijl ze samen begonnen te lachen sloot Allard het raam. ‘Ach het zijn hier
zulke arme sloebers,’ zei hij als ze bedaard waren.
Ze liepen door het groote huis dat oud en verwaarloosd was. Onverschillig leidde
Allard zijn gast rond. Haast in iedere kamer zei hij zacht, als tegen ziel zelf, ‘ik kom
hier nooit.’
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Op zijn slaapkamer was op de deur, met punaises, een bonte plaat van een Zeppelin
bevestigd.
- Net als van een schooljongen, - dacht Menno glimlachend. Maar dan herinnerde
hij zich weer een gerucht dat door de stad was gegaan.
‘Zeg Allard, ben jij.... heb jij?’
‘Ja, waarachtig, ik ben mee geweest, naar Moscou...., ik zal 't niet weer doen, 't is
me te duur, ....maar 't spijt me niet, hoor, verdomd interessant, en dan de passagiers,
geen alledaagsche menschen, menschen waar je mee kunt praten, buitengewone
menschen.’
‘Zooals jij, hé Allard.’
Even blonken zijn oogen, ‘waarachtig, ja.’
Een vleugel van 't Rielink had Allards oom er bij laten bouwen. In de onderste
verdieping was een billardkamer die veel weg had van een officierscantine. Daar
boven bevond zich een kamer, die Menno een - nee maar! - van verwondering deed
uitroepen. De geheele ruimte, de aankleeding en meubileering, was zuiver Empire.
Tegen de wanden hingen portretten van militairen en schilderijen en gravures van
Napoleontische veldslagen. Maar overal stonden en hingen beeltenissen van den
grooten keizer, in gips, in brons, geschilderd en gegraveerd; als een in droom steeds
weer verschijnende magische figuur. In een boekenkast was een kleine bibliotheek,
werken over Napoleon en zijn tijd.
Menno begreep. ‘Wat een illusie,’ mompelde hij.
‘Nee, een verloren illusie,’ bromde Allard die breed-uit in een leunstoel was gaan
zitten.
‘Kijk, die daar,’ hij wees met zijn rotting, ‘dat is Wilhelm Mayer, een gedroste
Zwitsersche jongen, in 't leger van Napoleon tot generaal opgeklommen. Dat is de
glorie en de trots van de familie geweest. Want daar gaan ze,’ hij wees weer, ‘overste,
kolonel, weet ik al die rangen, en daar is m'n oom, kapitein, meer is ie niet kunnen
worden, hij was veel te goed. Maar hij heeft, net als zij allemaal, de illusie gehad
generaal te worden. Con Dios, ik zie hem hier nog heen en weer loopen, alsof ie zelf
generaal Mayer was, zijn overgrootvader.... Verloren illusie noemen ze dat. Ach ja,
andere tijden, andere kansen.’
Hij keek even peinzend naar het portret, dan, met een wrangen glimlach op zijn
rond gelaat: ‘Al ga je nú drossen,’ de rotting tikte op z'n borst, ‘dan wordt je nog
geen generaal.’
Hij lachte schril, en Menno lachte verlegen met hem.
En zoo ineens viel er een stilte. En in die stilte vloekte zacht Allard, die met een
ruk opstond en heen en weer begon te loopen.
‘En toch, en toch,’ hij bleef wijd op zijn kromme beenen, de handen in de
broekzakken, voor Menno staan, - ‘en toch heb ik eens dat gevoel gehad.
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Op een veetransport in Paraguay. Een legertroep heb ik aangevoerd, honderden mijlen
verder gebracht, door vlakten en over bergen.’ - In zijn lichte oogen schemerde
vreugde: ‘Dan had ik soms het gevoel van generaal te zijn, legeraanvoerder.... 's
Nachts als alles rustte, en ik maakte een ronde...., Con Dios.’ - Hij wendde zich af
en zuchtte. - ‘Dat was in Paraguay.... Nou, vooruit, ga je mee naar beneden?’
Vóór de lunch verontschuldigde Allard zich.
‘Even orders geven aan mijn geheimschrijver. Ja, ik heb zoo'n verduvelde hekel
aan schrijverij, en nu heb ik een heel oude afgedankte boerenschoolmeester die dat
voor me doet.’
En op een begrijpend glimlachen van Menno: ‘Een beetje eigenaardige stijl hé?
Nou ja, ik ben er af, voor een krats hoor. Nou vermaak je even.’
En hij liet zonder meer Menno aan zijn lot over, die in z'n eentje rond ging
wandelen.
't Rielink!
Van veel ramen waren de gordijnen gesloten, voor andere ongelijk opgehaald, en
achter geen enkel venster zag men eenig teeken van leven. Geen geluiden waren er
van werkende menschen of spelende kinderen. Als er een heesch pompgeluid uit het
sousterrain opklonk was 't alsof het huis er zich zelf over verwonderde.
Menno wandelde door het park. Maar zijn gedachten waren bij het huis, daar in
de Empire kamer waar Allard hem vertelde, hem even iets vertelde van zijn leven,
hem er even iets van had laten raden.
Bij een bosch rhododendrons liep een kalfje dat voor Menno wegsprong, het groote
gazon op.
Voor een geopend erkerraam verscheen dan Allard in zijn hemdsmouwen, en riep:
‘Koeskoes, Koeskoes, kom dan, kom dan beestje!’ Het dier huppelde naar hem toe.
Met één sprong was hij uit het raam en ze botsten tegen elkaar.
‘Ah, Koeskoes, ben je daar weer, m'n beestje.’ Hij wreef haar over de snuit, streelde
langs de kroesharige nek, legde zijn hoofd tegen den speelsch rukkenden kop aan.
‘Ah, Koeskoes!’
Daar ontwaarde hij Menno, en plotseling duwde hij het beest wat van zich af.
Menno zag zijn blik. - Hij schaamt zich -, dacht hij.
‘Dat beest moet nou altijd spelen,’ verontschuldigde Allard zich terwijl het kalfje
schuw voor den vreemde wegliep. ‘Het heet Koeskoes en loopt vrij rond, aardig dier
hé?’
Zag hij wat in Menno's glimlach? Want bijna als een kommando klonk het:
‘Kom, wij gaan aan de koffietafel.’
Tijdens het koffieuurtje spraken ze over vroeger, over tamelijk onbelangrijke
dingen. En telkens als Menno een vage afwezigheid ontwaarde in
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Allards blik voelde hij dat ze hierom toch niet bij elkaar waren, om deze
‘jeugdherinneringen’ op te halen. Achter Allards ruwe taal en harden lach bevroedde
hij wat anders, - hij wil spreken, hij wil met me praten, dacht Menno.
In den middag reden ze te paard over de gronden van 't Rielink. ‘Kun je
paardrijden?’ had Allard spottend-ongeloovig gevraagd. En op het bevestigend
antwoord was een vreugdeglans over zijn gelaat gekomen. ‘Con Dios, Menno, jij
bent een kerel, nou zullen we een mooie middag hebben.’
Zoo verheugd was hij, dat Menno voor 't eerst van zijn leven blij was onder dienst
te zijn geweest.
Het werd een heerlijke rit in het zonnige najaarsweer over de heideheuvels, door
de ruischende dennebosschen met een stil-klaar vennetje, en langs de enkele
boerderijtjes temidden der zandgrond-akkers.
Allard was opgewekt, vertelde luidruchtig van zijn plannen, hier dennen aan te
planten, dáár te laten kappen voor mijnhout, ginds een stuk woeste grond te ontginnen.
En de oprijlaan naar 't Rielink zou worden verhard! Hij liet Menno de zand- en
grintgraverij zien, de goudmijn noemde hij het, donderde tegen de arbeiders en
noodigde ze dan om, na 't werk, op 't Rielink een borrel te komen drinken.
Hij legde Menno uit hoe economisch hij alles moest beheeren om het landgoed te
kunnen behouden en alle menschen aan het werk te houden.
Plotseling hield hij dan zijn paard in, en terwijl hij Menno strak aankeek zei hij
bitter-tastend: ‘Ze hebben gedacht dat ik het niet zou bolwerken, dat ik het goed niet
zou kunnen beheeren, maar Allardje is nog zoo stom niet als ze denken.’ Hij zweeg.
Menno voelde het vragen van zijn zwijgen, en zei dan: ‘Afgunst, kerel, er zijn er
ook die anders over je denken.’
‘Zou het?’ klonk het weifelend als van een schooljongen, terwijl hij zijn hoed wat
achter op zijn hoofd schoof.
‘Waarom niet Allard?’
Zijn gelaat ontspande zich tot een glimlach. En ineens, met een korten kreet, zette
hij zijn paard aan tot een galop.
Het werd een dolle ren, waarbij Allard schreeuwde als een gaucho en Menno ieder
oogenblik vreesde van zijn paard te tuimelen.
In den vallenden schemer zaten ze in een serre een glas te drinken.
Over het gazon kroop traag de avondnevel naar de beuken toe. Menno had verteld
van zijn vrouw en kinderen. Nu zwegen ze, en keken naar den komenden avond. In
de verte baste een hond. Van uit het geboomte en de struiken klonken geluiden, een
ruischen, een piepend tjilpen van ter ruste gaande vogels.
Ze zwegen en dronken.
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Dan lachte Allard zachtjes, ‘Tja, ieder op zijn manier, jij een vrouw met vier kinderen,
ik vijf paarden, dat klopt,’ hij nam langzaam een teug, ‘ik hou van paarden, als ik
een gezin had zou ik geen paarden kunnen houden, ....ik kan niet zonder paarden.’
Strak staarde Menno naar buiten. Door zijn hoofd ging het: - daar heeft hij al dien
tijd aan gedacht. - En langzaam-overtuigend zei hij: ‘Je zou hier, met een vrouw en
kinderen, als in een paradijs kunnen leven.’
‘Ach,’ Allards arm maakte een troosteloos gebaar, ‘ik en een vrouw, een
fatsoenlijke vrouw.’
Hij zweeg en duidde traag naar het deemsterende park.
Uit den avondnevel kwam een groepje mannen. Hun schoppen, geschouderd,
glinsterden geheimzinnig. Geruischloos in het gras was hun stap.
Allard stond op. ‘Ah, de borrelaars,’ en hij schreeuwde het huis in om een glas
zonder voet. Als het niet vlug kwam brak hij het zijne, ‘zoo, dat is echter.’
De schoppen werden in het gras gestoken, de klompen afgeschud, en op hun grove
bestopte sokken schoven ze binnen.
Allard schonk uit een kruik telkens het glas vol, en de een na den ander klokte het
in zijn keel leeg. Ze zuchtten, smakten met hun mond en streken met den rug van
hun werkknuisten langs de stoppelige lippen.
Stil grinnekend keek Allard toe. Toen het glas twee keer was rondgegaan schudde
hij eens met de kruik.
‘Wat bliksem, daar is haast niets meer in voor mij; opgehoepeld, allemaal.’
Zij dankten grijnzend, groetten en gingen zoo als ze gekomen waren.
Allard keek ze na totdat ze in den nevel waren verdwenen. ‘Arme bliksems, dat
zal hun goed doen,’ zei hij zacht in gedachten.
Een huisknecht kwam dan vragen of het diner kon worden opgediend.
‘Natuurlijk kerel, we vallen om van de honger.’ En haastig dronk hij zijn glas leeg.
Wat onvast stond hij uit zijn stoel op en trok zijn jas uit. ‘Verrekt warm... Kerel,
Menno, ik drink meer dan anders, dat is omdat jij er bent, jonge.’
‘Te veel eer, Allard, te veel eer,’ werd er teruggelachen.
Er brandde een houtvuur onder de schouw der groote eetkamer. Omkapte kandelaars
op de rijk gedekte lange eettafel brachten met het flakkerend vuur een stemmig licht
door de groote hooge ruimte en wierpen lichtkringen op het damast en tafelgerei.
Toen de in livrei gekleede huisknecht Menno's stoel aanschoof voelde deze zich
even als was hij bij een vreemde. Daar aan het andere einde van de lange, rijk gedekte
tafel zat Allard in het schemerachtig licht. Hij zat daar in zijn sporthemdsmouwen
en keek glimlachend over de eettafel, alsof hij zich verheugde over de zachte
schittering van alles.
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De huisknecht begon het diner te serveeren dat overvloedig was met veel gangen.
Bijna geruischloos deed hij zijn werk, en leek, in zijn correcte livrei, wel te
verschillend met zijn heer.
In tegenstelling met zijn kleeren waren Allards tafelmanieren welopgevoed, soms
zelfs van een aristocratische alure. Als gastheer sneed hij de vleezen, en tot Menno's
verwondering deelde hij vaderlijk porties voor het personeel.
In den beginne was hij stil, alsof hij onder de bekoring van de sfeer en stemming
was, maar van lieverlede begon hij meer te praten. Hij werd weer zichzelf, begon
weer wat ruw in zijn taal te worden. En was er iets niet voor den bediende zijn ooren
bestemd, dan sprak hij slecht Engelsch met veel Spaansch.
Maar telkens verviel hij weer in een peinzend zwijgen, vergat soms verder te eten.
Even vóór het dessert verdween de huisknecht en nam een in 't zwart gekleed
dienstmeisje het werk van hem over.
‘Caramba,’ donderde Allard, ‘wat zullen we nu hebben,’ dan zich plotseling wat
herinnerend: ‘o ja, 't is goed.’
Hij grinnekte tegen Menno: ‘Hij is ook koetsier weet je, moet zich nu verkleeden
en voor de paarden zorgen.’
Menno knikte glimlachend. Het was hem alles zoo wonderlijk, deze dag, deze
avond, en nu deze comedie.
Daar aan het einde van de lange tafel zag hij Allard in zijn sporthemd. Hij zag nu
zijn oogen donker, vreemd-groot schitteren, en als van verre hoorde hij hem praten.
Telkens, bij een kort zwijgen wilde hij hem wel toefluisteren: - toe maar jong, spreek
maar tegen me, spreek je maar eens uit tegen me. - Maar hij nam dan een teug wijn
en wachtte op een volgende gelegenheid om hem aan te moedigen tot spreken.
Toen na het dessert het dienstmeisje de kamer verliet, viel er een lange stilte. In
gedachten aten ze van het fruit. Allard speelde met een appelschil. Met een ruk van
zijn korte lichaam begon hij dan te vertellen, van zijn jeugd en van zijn leven in den
vreemde. Kort en haastig sprak hij, alsof hij al den verloren tijd van den dag wilde
inhalen met te vertellen, veel te vertellen.
Menno, lui weggezakt in zijn stoel, luisterde naar het eeuwige troostelooze verhaal
van een verloren leven. Hij hoorde over een eenzame, liefdelooze kindsheid, een
onbegrepen jeugd en een losbandig jong-leven. Maar het was hem of Allard wat
verhaalde, wat interessants vertelde van een ander. Daar over de tafel, vaag als in
een droom, zag hij de korte figuur van Allard, en in zijn gedachten zag hij daar
omheen al die portretten uit de Empirekamer, van de mannen die niet bereikten
waarvan ze gedroomd hadden. Als van verre hoorde hij Allard's stem, telkens
opklinkend in heftig verwijt of versomberend in stille verzuchting. En als een steeds
weer keerend thema kwam het
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tot hem - wie kent zich zelf, - wie heeft er over ons te richten, - waar gaat dat heen?Soms stokte Allard, dan stond hij op en liep wijdbeens in zijn rijbroek naar Menno,
schonk diens glas vol, en beweerde dat hij het zoo verdomd aardig vond dat hij,
Menno, z'n ouwe vriend, nu eens een dagje bij hem was geweest. En hij klopte Menno
hard op den schouder alsof het een van zijn paarden was.
Telkens dronk hij weer. In zijn beneveld brein rezen de herinneringen onwillekeurig
en zijn verhalen werden onsamenhangend. Zijn verhitte gelaat sprak mee in een
grijns- of glimlach of een brauwenfronsen.
‘Och, de gaucho's, zoo ruw ben ik toch niet,.... die oneindige chaco waar geen
eind aan komt; Con Dios, maar dan ga je toch weg, als je 't niet kunt uithouden ga
je naar huis toe, of, of je stapt voor goed op, wat zeg jij Menno? Con Dios, toen
kwam jouw brief, tante Claartje, God zegen je.... Ja vrouwen.’
Hij staarde naar het stille licht dat over de tafel lag, zacht begon hij te neurieën,
‘Oh, Juanita.’ Dan plooide zijn gelaat zich tot een triesten glimlach. En breed-uit
over de tafel leunend, ineens helderder van geest, vertelde hij van de senorita's van
Zuid-Amerika, die lieve meisjes, engelen en duivelinnen te gelijk. Nu had hij voor
goed genoeg van vrouwen. Zijn lichte oogen keken in die van Menno en zonder veel
overtuiging in zijn stem zei hij dat hij ze haatte, dat hij alleen maar van paarden hield.
- Je liegt, - wou Menno zeggen, maar hij lachte wat schril en dronk een teug.
Even was het stil in de groote kamer. Het houtvuur kwijnde weg, zoo nu en dan
nog wat opflakkerend.
Langzaam en zacht, als sprak hij tot zich zelf, begon Allard dan weer:
‘Ja, ze hebben allemaal een vrouw en kinderen, en ze houden zooveel van hun
gezin dat ze ál hun vrije uren in de soos zitten. En als Allard van Brughen er langs
komt, lachen ze om dat ongeluk.’ Zijn oogen lichtten hel, en plotseling, met een
vuistslag op tafel, stoof hij op: ‘Caramba, zij zijn de ongelukken en lafaards, ik heb
gedurfd wat zij wenschten, wat zij wilden, wie is er beter, wie is er slechter, wie....
wát zeg je Menno, wát zeg je?’
‘Ik?’ stamelde Menno.
Allard kwam naar hem toe, vatte hem bij den schouder, keek hem wild in de oogen:
‘Con Dios, zeg niet dat jij ook, dat jij mij ook.’
Dan vergleed zijn dreigende blik in een milden glimlach, en tegen Menno aan
wankelend, sloeg hij een arm om diens schouder, streek hem met een hand over de
haren. - ‘Nee, jij niet, jij hebt me....,’ zijn stem fluisterde: ‘Jij hebt Greta Kolvert hé,
je houdt van haar hé.... God zegen je Menno.’
Geroerd draaide hij zich om, ging langzaam, onvast, weer naar zijn plaats terug.
- ‘Verd....,’ mompelde hij, ‘ik geloof dat ik te veel drink.’ Dan zakte hij weg in den
grooten leunstoel en staarde in het uitdoovende haardvuur.
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Ze zwegen. Uit het huis klonk een vreemd geheimzinnig geluid, in den haard plofte
iets, zwak, alsof heel ver weg een schot werd gelost. Dan werd het stil in de kamer.
Allard hief zijn hoofd, schuin als in aandachtig luisteren.
‘Hoor je hoe stil het is, Menno?’ Fluisterend kwam het over zijn lippen. Menno
zweeg, tuurde in een fonkelend licht dat in zijn wijnglas dreef.
‘Zoo stil, zoo stil was 't hier die eerste winter.’
Zijn stem was als den tragen wiekslag van een nachtvogel, en verzonken in
gedachten sprak hij met zichzelf. ‘Zoo stil, en tante Clara zwijgt, ....wat is het leven....’
hij zakte voorover op de tafel, tuurde vér weg in zijn verfrommeld servet, en fluisterde:
‘Spreek nu, spreek je nu uit, lafaard, lafaard.’ Zijn hand greep wurgend in het servet,
zijn oogen schitterden. Een korte, angstige stilte.
Dan vloog hij op, wild, zoodat een kandelaar op tafel om viel; en het bulderde
door de kamer:
‘D'r op uit, d'r op uit met de paarden, de paarden!’
En een deur week wijd open zoodat veel licht naar binnen viel, en een gekaplaarsde
en hoog behoede palfrenier kondigde luid: ‘de paarden staan klaar meneer, 't is hoog
tijd!’
Dan werd het een gejacht, zoeken naar jassen, vloeken van Allard. En plotseling
een kille lucht van buiten, waar twee koolzwarte beesten ongeduldig trappelend voor
den hoogen wagen wachtten. Allard, onherkenbaar in een tot de enkels reikende jas
zat al op den bok, hield leidsels en zweep. Haastig was Menno hem gevolgd, en
terwijl de palfrenier zich nog op den achterbak slingerde, trok met een ruk van
ingehouden drift het span aan. Grint knerpte onder wielen en spatte door hoefslag,
lantaarnlichten dansten over heesters en boomstammen, een zwenking, en in korten
draf ging het de lange oprijlaan af den nacht in.
In den zandweg dokkerden de wielen in de assen, de hoeven klotsten, dof en mat
als slappe-tromslag. Het lantaarnlicht deinde over de glanzendzwarte basten der
paarden, die zacht brieschend en dampend in de kille nachtlucht snoven. En dan
waren er nog geheimzinnige geluiden van krakend tuigleder en een kreunen en
zuchten van wagenveeren.
Als een grillige mineurmuziek van een somber treurlied klonk het Menno in de
ooren. Hij huiverde, en een oneindig heimwee kwam over hem. Zijn gemoed ging
spreken; broederschap, broederschap met allen en alles. Beste Allard, beste paarden,
en beste jongen, jij, daar achter ons, wij allen worden gedreven, gedreven. En in een
sentimenteele opwelling legde hij zijn hand op Allard's knie: ‘beste Allard.’
Maar Allard hoorde het niet, want ze waren op den harden weg gekomen, en met
zachten roep en zweepslag bracht hij het span in vollen draf. Koninklijk, rechtop,
zat hij op den hoogen bok, strak de leidsels, stevig de zweep.
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‘Allard,’ klonk het weer naast hem.
Hij boog zich naar zijn vriend, en met een overmoedige trilling in zijn stem: ‘Is
er ter wereld iets mooiers? Con Dios!’
Dan begon hij tegen de paarden te spreken, zacht, bemoedigend en liefdevol, als
een vader tegen zijn kinderen.
Boven hen welfde zich oneindig het ster-bezaaide uitspansel. Op het donkere
heideland teekenden zich schimmig een krom vergroeide den of struik, en verder liet
zich vaag bosch raden.
In één lange zang ratelden de wagenwielen over de straatsteenen. Als in een
beurtdans van regelmaat en onregelmaat klonk de hoefslag der dampende paarden.
De nachtlucht koelde Menno's slapen, en steeds ging het door zijn hoofd, als drong
het nu pas tot hem door, - nachtelijke rit, nachtelijke rit met Allard.Plotseling vloekte het naast hem. De zweep wees in het duister waar onrustig een
lichtlijntje schemerde. De trein!
Maar Allard zat recht, een korte roep, een korte vinnige zweepslag, een even
ongelijk rukken in het tuig, en dan werd het een wilde ren.
Allard juichte bij den vollen galop, beheerscht door zijn leidsels. Angstig klemde
Menno zich aan den bok vast, en boven het gedaver van wielen en hoevengeklabots
hoorde hij zijn vriend met een tratata! een lied zingen. Een lied, waarvan hij wist dat
er een hooge kinderstem in klaagt: ‘mein Vater, mein Vater!’
Zoo snel was alles gegaan.
Als een Romeinsche wagenrenner had Allard plots met aangetrokken leidsels op
den bok gestaan, waar voor de paarden met weggezakte achterwerken nog
voortgleden, zweetend, met schuim in de flanken en om de, driftig op het bit bijtende,
bekken. Toen van den wagen springen, botsen tegen den palfrenier, vloeken van
Allard en roepen dat de dekens over de paarden moesten. Een ren naar de fluitende
trein, en een haastig afscheid uit het coupéraam, - hou je taai, Allard. Dank. - - A
Dios, God zegen je Menno. - En als de trein wegreed, zag Menno in het schijnsel
van een lantaarn een korte gedrongen figuur hem nawuiven. Zijn hoofd bonsde en
hamerde, en als uit een droom herinnerde hij zich een trein die wegreed, een korte
gedrongen figuur die hem nawuifde, A Dios, God zegen je Menno.
- Zoo heb ik hem ook ontmoet, - dacht Menno terwijl hij weg-soesde op de
wielcadans, - wat een mensch, wat een wonderlijk tragisch mensch. En ineens, met
een gevoel van afkeer en angst, rees het in hem; - misschien, misschien zie ik hem
nooit weer.-
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Ochtend
door A. Hendriks-Kappelhoff
De dag was luid van wilde horden,
De wind was als een harde klacht.
Toen is de wereld stil geworden,
De regen heeft zijn taak volbracht.
En in den avond en den nacht
Is er een teer verhaal begonnen,
Dat heeft een fijne draad gesponnen
Van blad naar blad, heel zacht.
De ochtend ligt, als was ze 'n bede.
En over 't wezen van den dag
Verspreidt een gouden glans van vrede
Den adel van een hoog gezag,
De wereld doet van God gewag!
Nu is wat wild was, weggezworven
En speelt op aarde, onbedorven,
Iets als een kinderlach.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

337

Kwatrijnen
door Jac. van Hattum
1
Ik lag naast U en voeld'Uw adem gaan;
ik lag naast U en haald'Uw lichaam aan;
had ik duizend uur en meer naast U gelegen,
'k was hunk'rend nog en dorstend opgestaan.
2
Gij zijt zoo schoon, dat ik geen woorden weet;
en, naar U hunk'rend, een Heel-Al vergeet;
misdadig schoon: wee, die Uw Schoonheid proevend',
zich daaraan dien ontzinden honger eet.
3
Geef mij één nacht van liefde en nog één nacht,
geef duizend nachten mij: haar oude wacht
houdt toch Begeerte, onvoldaan, betrokken:
dwaas, die Uw beker aan zijn lippen bracht.
4
Waarom waart Gij zoo maatloos mild voor dezen
en wilt mij plots van dronkenschap genezen?
Het is Uw recht, dat Gij m'Uw Schoon onthoudt,
mijn Trots zal sterker dan Uw Toegift wezen.
5
Met zachten dwang hebt Gij mij afgewezen;
ik weet: ik zal van hunk'ring nooit genezen,
maar ook, dat Gij, vanaf dit bitterst uur,
mijn zinnenfeest niet langer hebt te vreezen.
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Het uitgewischte handschrift
door J. Slauerhoff
Voor Adr. Er. Ha.
NIET altijd is Po Chu I een drinker, een zwerver langs de wegen, een klant van vele
herbergen geweest, en slechts een spanne tijds, een succesvol hooggeplaatst beambte,
een graaggeziene gast in voorname huizen en een steun van de drakentroon.
Hij is begonnen in nederig ambt, dat hij nauwgezet waarnam; nooit dronk hij meer
dan een beker wijn, meed het gezelschap van vrouwen en trachtte de vergetelheid
voor den last des levens alleen in het gedicht te vinden.
Dus was hij eenzaam en zonder vrienden: de ambtenaren verachtten hem om wat
zij een minderwaardige bezigheid vonden en die hem nog niet eens, zooals andere
poëten, die in de mode waren, voordeelige en genotvolle relaties met rijken en
vrouwen verschafte, omdat hij niet deelnam aan hun gezellig leven tenslotte.
De vrouwen verachtten hem, omdat hij schuw was, zich niet wist te bewegen,
stamelde als zij tegen hem spraken: de woorden lieten hem dan in de steek en wilden
hem niet helpen aan eenig compliment.
Maar enkelen die hem kenden beschouwden hem met medelijden, raadden hem
zich niet zoo terug te trekken van de wereld, waarbuiten geen sterveling het op den
duur kan stellen en trachtten hem wel eens mee te voeren in vermaken.
Maar Po Chu I trok zich van goeden raad en zuren spot niets aan, deed zijn dor
en weinig opbrengend werk en zat 's avonds en een deel van den nacht in een ellendig,
ruw houten tuinhuis, waar 's zomers smoorhitte onder de geblaakte balken hing en
's winters alle ijzige winden vrij doortocht hadden.
Hij merkte het niet, alleen de avonden dat de vervoering niet over hem kwam leed
hij er onder: hij ging ondanks zijn sober leven er vervallener uitzien dan de
losbandigsten en hij merkte het niet.
Op een avond, hij was eigenlijk al ernstig ziek en rilde van de koorts, werd hij
getroost en bedwelmd door een gedicht dat als van zelve ontstond: de teekens vielen
als sneeuwvlokken en zomerbloesems op het blad, het scheen alles in zich te
vereenigen zooals sommige kristallen alle structuren waaruit de schepping bestaat:
levensvreugde, liefde en dood.
Toen de toevloed ophield was hij ook uitgeput. Het was alsof zijn eigen leven mee
over was gevloeid, hij zou misschien spoedig sterven, maar het gedicht zou zijn naam
levend houden.
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Hij had geen nageslacht, voor zijn naamtabletten zou nooit wierook worden gebrand,
nooit herdenkend worden gebeden.
Maar iedereen zou dit gedicht in zijn gedachten opnemen.
Huiverend van koorts, ijlend gelukkig sliep hij in.
Toen hij weer ontwaakte wilde hij terstond het gedicht herlezen, al door een vage
vrees bevangen dat het niet zoo zijn zou als in den nacht, bij daglicht verflauwend.
Maar het was geheel verdwenen! Het blad was leeg en onbeschreven. Hij hield
het tegen 't licht, boven 't vuur - geen spoor van een teeken kwam te voorschijn. Had
hij gedroomd?
Neen, het gedicht bestond. Moeizaam, als met tegenzin, zooals een halfslapende
bewegen gaat, die, laat ter ruste gegaan, weer kort daarop wordt gewekt, zoo kwam
zijn herinnering hem te hulp. Gejaagd voerde hij het penseel, eerst werden gedachte
en hand tegengehouden door twijfel en ontnuchtering. Maar het kwam toch door;
eindelijk stond het er weer en tartte den dag.
Veel te laat kwam hij dien morgen op zijn bureau en het eerste wat het onsterfelijk
gedicht hem inbracht was een bedreiging met ontslag.
En wat nog erger was, 's avonds in zijn tuinhuis aangekomen, verlangend troost
voor de vernederingen dien dag doorstaan te vinden in de herlezing van het gedicht
om de wille waarvan dit alles was geschied, vond hij weer het blad leeg, onbeschreven
terug.
Ten derde male, met nog grooter inspanning, schreef hij het neer; calligrafisch
was er alles op aan te merken, maar de zin was behouden; later, als zijn krachten
terugkwamen, zou hij het wel een waardiger gedaante geven.
Niets is zwaarder dan een eensgemaakt gedicht nogmaals, zonder de hulp der
inspiratie, het aanzijn te moeten geven, even zwaar is het, een gestorven kind weer
in het leven te roepen.
Hij stond op om zand te halen, een oogwenk was hij weg, hij keerde zich om; het
blad was weer leeg als waren de teekens als nauwontloken knoppen weer
ondergesneeuwd.
In wanhoop wilde hij de hand aan zich zelven slaan; toen hoorde hij gedempt,
maar toch duidelijk en nadrukkelijk achter zich: Wacht daarmee.
Hij zag om; in een hoek van het vertrek stond een gedaante, een groote Genius.
Deze lachte en wenkte hem toe.
‘Waarom verwoest gij telkens het dierbaarste van mijn leven?’ vroeg Po. ‘Hebt
gij in uw bovenaardsche velden geen ander spel waarmee gij u verstrooien kunt? Is
het niet onwaardig een armzalig sterveling het eenigste te ontnemen waarop hij zich
verheffen kan, ach, een weinig slechts, boven zijn ellendig bestaan?’
De Genius gaf geen antwoord.
Po ontstak in woede, wilde zich een ader openen; iets dat met bloed is
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geschreven kan niet meer door de geesten worden uitgewischt. Maar het bloed vloeide
al niet meer; slechts enkele droppen stolden op zijn magere arm. Of stootte hij toch
niet diep genoeg?
In machtelooze woede zag hij op naar zijn bezoeker.
Deze lachte nu echter niet meer.
‘Zie je wel, dat je nog aan 't leven hecht? Maar ik zeg je: voorwaar, al schreef je
met je bloed, weer zou het worden uitgewischt. Ik laat je in een korte tijd zien wat
anders in de loop van jaren, soms van eeuwen gebeurt. Alles op aarde is vergankelijk,
een gedicht evengoed als een vlinder, een bloem, een rots. Het is waan en hoogmoed
van dichters te denken dat hun verzen van goddelijken oorsprong zijn. De keizers
hoefden zich ook niet zoo druk te maken, de literatuur van een tijdvak dat zij willen
beëindigen te vernietigen. De tijd doet het voor hen. Streef niet langer als een
wanhopige waanzinnige naar vereeuwiging en verkwist het eigen leven, het eenige,
niet. Leef zooals de anderen leven, wees dikwijls dronken, heb lief en laat je
liefhebben. Dit is de zin en de weg. En vooral: verzorg dat ander deel van je zelf:
het lichaam dat je tot nog toe verachtte. Je zult het niet minder diepe ontroeringen
danken.
En je gedichten zullen er niet minder om worden, alleen in aantal misschien. Sta
op en volg mij van ver.’
De genius was verdwenen. Po Chu I wankelde naar het raam en zag hem aan den
rand van den tuin uit het vertrek, alleen zijn gewaad, een kleurige plek tusschen de
dof-bruine blaren.
Hoewel met wrok en weerzin ging Po hem na, maar op een afstand. De genius
verdween in een nachtlokaal; moest hij hem hier volgen, was dit geen scherts
gemeener nog dan het uitwisschen van zijn werk? Toch ging hij.
Nu wachtte de genius vlak achter de deur en leidde hem binnen. Daaraan, dacht
hij, dankte hij het, dat hij voor 't eerst van zijn leven, met eenigen eerbied en warmte
werd ontvangen in een voornaam gezelschap.
Men dronk hem toe, de Genius schoof hem een beker aan en toen Po eenigermate
was opgenomen, verdween hij in een wandscherm tusschen riet en reigers. Zijn figuur
bleef nog eenigszins zichtbaar. Po miste hem niet; voor 't eerst van zijn leven
doortintelde hem een voldaan gevoel, anders dan na het schrijven der gedichten,
vergald al door 't voorgevoel van ontgoocheling....
Dankte hij dit den wijn?
Het nachtlokaal was niet van de voornaamste; de vrouwen die de gasten ontvingen
en onderhielden waren grof geschminkt en misten de bloem der jeugd, de bezoekers
waren kooplieden en hovelingen van de laagste rangen, enkele poëten ook. Maar Po
geloofde dat hij zich in een vertrek tusschen hemel en aarde bevond; hij hield den
genius in het scherm steeds in 't oog en dronk alsof hij de dorst van een lang leven
moest lesschen. Hij raakte bevriend met eenige van de laatste categorie, vooral met
eene die later kwam
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en met uitbundig gelach en toespelingen, die hij niet begreep, werd begroet en die
hem levenslang, na en ver, maar altijd, zou blijven; zijn naam was Yuan Chen.
Overmatig vriendelijk was deze niet jegens hem gezind scheen het eerst, maar
later, toen Po meer en meer van zijn bezinning verloor, hielp hij hem, hield den wijn
buiten zijn bereik en gaf hem een der rustigste vrouwen tot gezelschap; later in den
nacht nam hij hem met zich naar huis.
Vele dagen bleef hij Po gastvrijheid verleenen, die rustend, lezend en etend werden
doorgebracht.
Po begon er ten laatste uit te zien als een jonge goedgebouwde man, wat hij
eigenlijk ook was, maar niemand had dit, hem holwangig, staroogig en stokmager
ziende, met afwezigen, starenden blik ooit vermoed.
Ja, Yuan Chen was in dien tijd wel goed voor de min of meer verloopen Po Chu
I.
Deze deed ook, na volbrachte studiën, examen van uit zijn huis, behaalde een der
eerste plaatsen en hoewel hij minder ijverig en nauwgezet bleef dan de anderen,
gevolgen van zijn abnormaal vroeger leven, bereikte hij toch steeds hooger rang.
Er was, met het verdwijnen van wat hij zijn beste gedicht achtte, wel een volslagen
ommekeer in zijn leven gekomen.
Toch bleef hij gedichten maken, nu meestal bij dag, en terwijl ze hem zelf niet
bevredigden, werden ze hemelhoog geprezen, terwijl voor zijn vroegere niemand
ooit meer dan een vluchtig woord overhad, vaak van een schouderophalen vergezeld.
Hij woonde nu zelf ook in een groot huis, kleedde zich goed en gaf feesten waarbij
onveranderd Yuan Chen eeregast was en hem hielp in zijn rol van gastgever, want
altijd had hij toch iets over zich dat aan de vroegere asceet herinnerde, iets schuws,
iets afwezigs, zoodat hij, hoewel geestig, vaak het antwoord schuldig bleef op een
gewone opmerking, starend alsof men hem een diepzinnig raadsel voorlegde.
Na een feestnacht, en ook vaak bij gewichtig en toch zinledig ambtswerk overdag,
verlangde hij naar het vervallen tuinhuis.
Eens zocht hij het terug en vond het niet meer, de hoek van het landgoed was leeg,
een brand of storm had het zeker verwoest; wel lagen er nog een paar planken, een
ervan nam hij mee en zette die tegen een vaal verschoten wandscherm, dat in een
hoek van zijn staatsievertrek stond. Dit was een van zijn vele zonderlinge trekken;
wie zet nu een oude vermolmde plank in een staatsievertrek?
Een avond al vele jaren later na zijn grooten ommekeer was hij weer eens de eenige
gast van Yuan Chen.
Beiden werden oud en al wat grijs maar leidden nog een actief en genietend leven.
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Yuan Chen was nog zwijgzamer en in zich zelf gekeerder dan vroeger, al was hij
èven genotzuchtig gebleven.
Ze waren zelden nog samen. Po Chu I vond zijn zwijgen pijnlijk, als een verwijt,
hoewel hij zich niets te verwijten had en spande zich in met verhalen.
Ditmaal wilde hem niets te binnen schieten; 't was laat; ze hadden gegeten en
gedronken zonder honger en om de zware drukkende stilte te verbreken verhaalde
hij wat hem jaren geleden was overkomen met het gedicht, dat telkens verdween.
‘Ik geloof dat het zoo goed was dat al mijn overige productie er niet tegen opweegt,
dat ik soms spijt heb om mijn verkwist leven als ik daaraan denk’, besloot hij,
misschien niet heelemaal oprecht.
In tegenstelling met wat hij hoopte toonde Yuan Chen geen teeken van verbazing
of bijval, geeuwde licht achter de hand.
Vindt je 't niet wonderlijk?
Neen, zeide Yuan Chen.
En hij stond op, haalde uit een wandkast drie rollen te voorschijn die er verweerd
uitzagen en daar al jaren gelegen moesten hebben; een viel half uit elkaar, het was
zeker papier van slechte soort. Po herkende zijn eigen handschrift, las, enkele zinnen
kwamen hem bekend voor. Hij begreep; met ontzetting zag hij Yuan Chen aan.
‘Sta je in verbinding met de geesten van de hemel, of de onderwereld? Want alleen
dezen kunnen mijn handschriften in hun macht hebben gekregen.’
‘Dan ben ik er zelf een. Al jaren liggen de handschriften in deze kast.’
‘Jij hebt telkens die handschriften gestolen? Maar dat kan niet. Ik heb de genius
toch duidelijk voor mijn oogen gezien!’
‘Het kan heel goed. Je hut was open naar alle windstreken. Je dacht er niet over
ze te sluiten, want er was niets te stelen. Alleen de derde keer was het moeilijk maar
met een paar bamboe's kreeg ik het toch vrij gauw te pakken.
Lees het nu maar eens. Zeker het is goede poëzie, zooals alles wat je toen al schreef.
Maar was het waard daarvoor een leven vol ontbering te leiden?’
‘En uit dat zelfverkozen leven wilde je me verlossen? Het getuigt van vrindschap
maar ook van bemoeizucht.’.
‘Stel je gerust, raak niet in tweestrijd of je mij haten moet of verder vriendschap
toedragen.
Het ging om een weddenschap.
Tao Tsien beweerde dat een leven vol ontbering, eenzaamheid en ellende vruchtbaar
was voor de poëzie.
En ik hield vol dat een weelderig leven minstens even gunstig was.... en koos, om
mijn stelling te bewijzen, jou als object.
Wij spraken af, dat ik mijn weddenschap zou hebben gewonnen als je binnen vijf
jaar zou worden gekozen tot eerelid van het woud der penseelen. Je weet
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dat dit drie jaar na die merkwaardige roof het geval was. Aan jou dank ik een groot
deel van mijn latere rijkdom. Dien nacht bracht ik je binnen bij het gezelschap van
mijn tegenstander en onze getuigen. Is je nu alles duidelijk?’
Po Chu I zat sprakeloos en wist niet of hij Yuan Chen haten moest of danken.
Toen las hij aandachtig zijn eigen gedicht als dat van een vreemde. Ja, als van een
vreemde. Yuan Chen had gelijk, het was niet bizonder, goed, maar hier en daar toch
gebrekkig en stamelend. En toch, het had iets wat zijn latere gedichten misten. Hoe
moest hij het noemen? Het accent van de rampzalige waarachtigheid? Ach, voor
anderen was dit misschien niet eens merkbaar; misschien verbeeldde hij het zich
ook. Neen toch, er was iets in, waar al het latere werk niet bij haalde; sommige regels
waren als een rilling van blootliggend gevoel, het was een wonder dat het op papier
stond, het was eigenlijk geen wonder geweest als het er toen meteen was afgegleden
als dauw van een bloesemtak, en nu was het bijna uitgewischt door de jaren en zou
wel spoedig geheel verdwijnen en hij zou het niet herschrijven, niet waardig meer.
Zoo zat hij stil over zijn werk gebogen en Yuan Chen zag koel glimlachend op
hem neer.
Opeens sprong hij op.
‘En ik zeg je dat je toch je weddenschap verloren hebt, dit en dit is beter dan al
het latere.’
Yuan Chen bleef koel. ‘Dat is een kwestie van smaak en niemand zal jou voorkeur
deelen. Voor de wereld dus heb ik de weddenschap gewonnen en vindt jij met de on
sterflijken het tegendeel, het staat je vrij.’
Toen rukte Po Chu zijn papieren tot zich, borg ze angstvallig, bang ze tot pulver
te zien vervallen, tusschen zijn gewaad en verliet Yuan Chen, die hem een beter
leven had verschaft en toch om zijn heil gebracht, voor eeuwig, zonder afscheid.
Thuis gekomen vernietigde hij het scherm, waarin hij toen geloofd had den genius
te zien verdwijnen. Hij borg de handschriften in een bronzen koker en begroef ze
diep in de aarde.
Hij nam een weinig leeftocht, boeken en papier op een paard geladen met zich
mee en trok het gebergte in, daar waar het boschrijk is en leefde jaren lang in een
kleine hut, uit de verte gelijkend op die hij vroeger had bewoond.
Later werd hem ook dit te veel; hij trok haveloos, als vagebond of bedelmonnik
langs de wegen en schreef zijn gedichten op boomschors of in 't zand, voornemens
ze eerst weer op papier te schrijven als hij zich zelf evenaarde. En eerst veel later
meende hij zich dit een enkel maal te kunnen veroorloven.
Gelukkig werd hij niet meer. Te vaak verlangde hij naar warmen wijn, zachte
kussens, vrouwenarmen die zich uitstrekten en hem naar zich toehaalden. En soms
dacht hij zonder haat aan Yuan Chen of die toch niet het beste met hem voorhad.
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En nu, negen eeuwen later, moet men erkennen, moet de schim van Po erkennen:
Yuan Chen had gelijk.
De nuances dier wel is waar op 't papier nog levende ontroering, waarvoor Po zijn
leven veil had, onderscheidt men niet meer en men wordt gelijkelijk vaag en ver
ontroerd door de gedichten van Yuan Chen, de bewuste harde en wreede genieter,
en die van Po, den twijfelaar, wankelend tusschen weelde en ontbering, ascese en
extase, genot en leed.
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Nacht
door M. Mok
Nacht - en de stille huiver van genot
door alle menschen.
Klein staat hun lichaam voor het beeld van God,
zij wankelen en wenschen
te zijn begrepen in het groot geheel,
nameloos weg te zinken
in de volstrektheid en met open keel
de eeuwigheid te drinken.
In de diepzeeën beneden
rusten de harten;
tijd en ruimte zijn vergleden,
vreugden en smarten.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

346

Regenstraat
door Esther Hadassa Weijl
Ik tuur naar U in de avondstraat;....
en onze tijd vergaat.
Hoe vreemd en stil lijkt d'oude straat;
waar ieder komt en gaat.
Ik vlám bij elk die vóor me staat,
doch doof dan als hij verder gaat;
en 'k las bij hem een vréemd gelaat....
Toen sloeg luidop de bel.
M'n voeten droegen snel
me tot de deur....
Daar stond wat wind en lentegeur
in 't duister-diep der straat.
De tijd, van goud, vergaat!....
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Kroniek
Een marmerbeeld van Rhea Sylvia door Corry Franzen-Heslenfeld
Het Nederlandsch Kunsthistorisch Instituut te Rome is door het initiatief van Edwin
vom Rath een belangrijk werk rijker geworden. De vroegere leerlinge van de
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, Mevrouw
F r a n z e n - H e s l e n f e l d , kreeg opdracht een beeld in Italiaansch marmer te maken
van de Vestaalsche priesteres Rhea Sylvia, die haar jonkvrouwelijkheid verloor door
een omhelzing van Mars en de tweelingen Romulus en Remus baarde.
De oud-leerlinge van Prof. Bronner heeft haar taak zoo eenvoudig en onhistorisch
mogelijk opgevat. Het was beeldhouwkunstig goed gezien de Vestaalsche requisieten
weg te laten en de vrouw te geven zooals die voor Mars verschenen was, nu met de
twee speelsche putti, verlegen en bedeesde nazaten van de stoeiende heidensche
reeks van Donatello aan de befaamde cantoria. De teedere liefelijkheid van de
kinderen is als een bloemrijk vormenspel geworden bij de gespierde, forsche, rijzige
vrouwegestalte. De beeldhouwster heeft deze gestalte veel meer naar den klassieken
kant geconcipieerd dan Raedecker, Krop of Chabot dit zouden doen. Haar werk staat
daardoor dichter bij Oswald Wenckebach. Het heeft traditie. Maar tegelijkertijd staat
het vrij van de conventie, zooals wij die b.v. in Toon Dupuis nog kennen, omdat haar
vormleven niet naar standaardtypen geformuleerd is, maar levend en gespierd bleef.
Vooral de rugpartij is merkwaardig goed geworden door een rijkdom van wisselingen
in het modelé, waarin de fijnere modulaties toch de krachtige structuur niet in gevaar
brengen. Een zekere neiging naar grootheid in de visie en levende kracht in de deelen
heeft dit stoere werkstuk evenwicht gegeven. Ruimtelijk voldoet het geheel aan zijn
vrije bestemming. Het leeft zijn eigen vrije ruimte naar alle kanten. Het heeft in
wezen geen voor en achterzijde, maar even onnoemlijk veel vorm-aspecten als er
stralen zijn van den gezichtskring om het beeld heen. Veel figurale beeldhouwkunst
komt niet veel verder dan twee of drie aspecten; de rest blijkt dan ruimtelijk niet te
zijn opgelost.
Het werk is door de beeldhouwster zonder hulp tot het laatste toe zelf gekapt. Het
marmer werd niet geschuurd, maar door de factuur aldoor op te voeren en fijner te
maken werd het oppervlak levender en op subtiele wijze vatbaar gemaakt voor een
kantiger lichtspel dan bij polijsten mogelijk is. Bovendien heeft zij hierdoor het
gevaar van een zeepig oppervlak vermeden, hetgeen bij haar ver doorgevoerde
vorm-modulaties gemakkelijk had kunnen optreden. Bij een andere vormconceptie
past meer het gladglanzende oppervlak. Het pleit voor het levende ruimtelijk gevoel
in deze beeldhouwster, dat zij juist door het werk ambachtelijk geheel op zich te
nemen ook de uitvoering
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zoo ver mogelijk aan de idee heeft kunnen doen beantwoorden. Daardoor alleen is
het ook mogelijk geworden, dat zij hier en daar, door de ervaring van het ambacht
geleid, het oorspronkelijk model niet slaafsch volgde maar tot gelukkige afwijkingen
en verbeteringen kwam, die in handen van zoo precies mogelijk nabootsende artisans
nimmer zouden ontstaan.
Het Nederlandsch Kunsthistorisch Instituut te Rome kan zich gelukkig prijzen in
een door plastiek zoo verwend land deze waardige Noordelijke vertegenwoordiging
te mogen ontvangen.
A.M. HAMMACHER

Een beeld van Hildo Krop bij d'Audretsch
Krop blijkt voortdurend groeiende, langzaam, maar onophoudelijk. Hij groeit
nauwmerkbaar als een jonge boom, van jaar tot jaar winnend aan rijpheid en kracht.
Schijnbaar herhaalt hij zich, schijnbaar is hij wat eentonig. Hij blijft immers
onverstoorbaar dezelfde in zijn werk: zwaar en eenvoudig, kuisch en ongebroken.
Hij is altijd zichzelf, zooals de beukeboom altijd beukeboom is. Hij mist volstrekt
het avontuur-zuchtige, het dynamische en experimenteele van buitenlanders als
Lipschitz en Belling, om twee grooten te noemen. Hij is stugger dan dezen,
Hollandscher en minder opzienbarend, maar in zijn peinzende soberheid, zijn donkere
geslotenheid, blijkt hij diep en betrouwbaar. En al mag hij niet zoo verrassend heeten
als zijn landgenoot Raedecker, niet zoo dadelijk lokkend door een verfijnd en
geheimzinnig sensualisme, hij heeft tevens het poseerende niet, het bijna
geaffecteerde, dat Raedecker wel heeft. Krop is de verpersoonlijkte oprechtheid en
gaat nooit één stap verder, dan hij weet te kunnen gaan. Zij die leven op het schuim
van een geniaal of quasi-geniaal sensationalisme zijn dan ook de eersten, zich in
dezen beeldhouwer teleurgesteld te voelen. Hij lijkt hun te simplistisch.
Krop is een geloover en heeft daarom geen haast. Hij weet dat het niet baat, meer
te willen schijnen dan men is. En hij weet, dat worsteling en onvolkomenheid
voorbijgaan en dat daarna, ook na de ontstellendste ontbindingsprocessen van dezen
tijd, het positieve in den mensch opstaat; dat ook de moderne mensch zich aan zijn
pasgeboren vertrouwen weer omhoog zal heffen en het leven opnieuw zal proeven
en zal zegenen in zijn ongebroken eenvoud. Hoewel maatschappelijk een
revolutionnair, kent Hildo Krop geen bitterheid, geen vertwijfeling. Hij bekommert
zich enkel om wat hem essentieel voorkomt, om de primaire levensverhoudingen en
-verrichtingen. En dit essentieele weet hij vast te leggen in vormen, die terstond
verstaanbaar zijn en niet aan een tijd schijnen gebonden. Wij vinden immers verwante
vormen bij de primitieven en kunnen ons indenken, dat men over duizend jaren
opnieuw tot zulke vormen zal komen. Krop kan speelsch en geestig zijn, de kleine
bewegelijke dierplastiekjes van zijn hand wijzen er op; hij doorziet heel goed de
psychologische geschakeerdheid en verdeeldheid van menschen, zijn
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vele portretten toonen het aan. Maar in werken als het hier afgebeelde, in die werken,
die hem stellig het dichtst aan 't hart liggen, wijst hij alles terug, dat niet het primaire
en absoluut noodzakelijke onderlijnt; dat niet leven geeft in zijn eerste en laatste
puurheid, zijn ongedeelde wezenlijkheid.
Ditmaal heeft hij een zittende vrouw uit een boomstam gehouwen, en de vrouw
werd van zelf tot aarde-symbool. Men behoeft slechts een oogenblik het beeld rustig
in zich op te nemen en men weet, dit is inderdaad de oermoeder, waaruit alles
voortkomt en waartoe alles weerkeert. De dragende en stabiliseerende, de
voortbrengende en weer terug ontvangende, die geen begin of einde heeft. In de
grootsche gestalte bleef de materie, de houten stam, bijna symbolisch geëerbiedigd:
uit den levensboom werd de aardemoeder gevormd, massaal en rondend in haar
vormen, zuilachtig gesloten, diep van onbewustheid en dwingend van sterkte. De
schouders torsen gemakkelijk een zwaar gewicht, de borsten zijn als harde, trotsche
vruchten. De groote handen rusten geopend, in afwachting, meekrullend met den
stoeren stamvorm, en in de geweldige beenen en den onverzettelijken romp schijnen
de boomsappen nog gonzend te stijgen.
Vroeger zou dit beeld zijn geplaatst in een houten hut, diep verborgen in bosch of
grot; en men zou schelpen kettingen hebben gehangen om den korten hals, kralen of
bloemen hebben gelegd in de groote geopende, tot ontvangen bereide handen. Men
zou het beeld als idool hebben gevreesd en aanbeden, wel wetend, dat het leeft, dat
het voluit een functioneerende werkelijkheid is. Een functioneerende werkelijkheid
en geen ‘museumkunst’! Maar ook voor ons, verwarde en overbewuste twintigste
eeuwers, heeft het dezen diepsten zin toch niet verloren. Ook wij ervaren het zeer
vredige en tegelijk weerbarstige er in, ondergaan er de stralende onschuld van en de
drastische werking, die tot inkeer roept en balsem is voor de gewonde of verdeelde
ziel.
Dit zoo te kunnen geven, zoo bedeesd eenvoudig en toch onafwijsbaar verzekerd,
is een daad van den beeldhouwer Krop, waarover wij ons zeer verheugen.
W. JOS. DE GRUYTER

Dirk Nijland in den kunsthandel Nieuwenhuizen Segaar - Den Haag
Nijland's werk puzzelt niet. In tijden dat het raadselachtige fascineeren kon, boeide
zijn strak vertellen suggestiever dan het oogenschijnlijk nu doet. De
‘nieuw-zakelijken’ hebben toen zelfs Nijland op een goed moment in hun bent
ingelijfd en wij zagen hem exposeeren op A.S.B.-exposities met Bendien, Willink,
van der Leck en Oepts en naast Mondriaan. Maar Nijland hoorde daar nog niet thuis,
zijn waarde lag toch elders, zijn lichtelijk abstraheerende werkwijze had een ander
soort gezindheid en het nuchtere, het tot de kern teruggebrachte ‘geval’, dat hen
oorspronkelijk aantrok geleek toen, te
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midden van hun werk, ten onrechte dor. Thans, bij dezen wapenschouw, nu een
vijftigtal werken uit de laatste 10 jaar den schilder toonen in een groei zonder diepe
inzinkingen, wordt de waardeering eerder in tegenovergestelde richting gedreven.
Een stugge, boersche, aardsche en een van het zakelijke afgewende, kracht blijkt
zich als de constante te handhaven, de realiteit van de niet markante, maar wel
onmisbare gebeurtenissen en oprechtheden van het alledaagsche leven, houdt zich
onverbiddelijk staande in een ‘thema’, dat slechts door een te intellectueelen inslag
steeds weer bedreigd wordt. Zoo kan het gebeuren dat het arrangement van een
stilleven vaak wordt aangemoedigd door een vooropgezet zachtaardig sarcasme, tot
een gewild bijeenvoegen van ongelijksoortigheden, die om uitleg vragen, ook als de
schildering bevredigt. Doch dit is secundair, evenals de vraag of wij in Nijland meer
den pittoresken teekenaar dan den schilder van het teekenachtige hebben te zien. Hij
is op zijn tijd uitsluitend een langzaam hardnekkig schilder of een vaardig teekenaar,
de verwezenlijking van zijn visie op het leven heeft de mogelijkheden van beide
technieken noodig.
Van den beginne af is deze visie primair gebonden aan een elementair leven dat
aan den buitenkant der grootsteedsche samenscholingen en huizenconglomeraten
een verloren gewaand bestaan slijt, maar in wezen onverbrekelijk met het menschelijk
gedoe verbonden is. De sjofele staat van huisjes in volkstuintjes, keeten, zandtreinen,
havenhoofden, een vestinggracht, een kademuur, een golfijzeren schutting, een
schedel, een gebroken beeldje - het is alles aangetast door den tijd, door weer en
wind en brak water, het is bezig te vervallen, opgeknaagd en aangevreten te worden.
Maar Nijland schildert dit, een weinig lichtloos, zonder onderscheid, schijnbaar
zonder voorkeur, alsof het de natuur reeds geheel was toegevallen. Zijn toets in lichte
grijzen, gelen, met het paars-zwart en diepgroen, met dunne lagen tegen elkaar
aangebouwd, aanvankelijk streeperig en meer kleurend, heeft langzamerhand een
vlokkiger factuur en daarbij een bewuster scherper kleurnuanceering verkregen. Zoo
is er voortgang, niet altijd stijgend, maar wrel vaak verrassing brengend, men denke
aan het ongewone stilleven van het ijzeren dubbele rooster, waarachter moeder overste
en een non, zichtbaar ten halven lijve in het zwart en wit, turend contact verwerven
met de buitenwereld: ‘Spreekkamer in een klooster’. Neen, zulke koele conterfeitsels
achter dit tralieraam, geschilderd met de halsstarrigheid en gespannenheid van een
primitief als Jacob Cornelisz., zijn in hun duidelijke vormen en heel hun abstraheerend
sentiment het werk van een schilder alleen, een schilder ook die zich vernieuwen
blijft. Misschien gaat hier nog aandrang uit van jongeren als Willink, wiens geplaveide
stoepen en beschimmelde puien technische vondsten bieden, die Nijland niet
onverschillig laten. Zoo krast ook Nijland in een in '34 geschilderd doek ‘De Weduwe’
als met een fijn mes contouren langs de stoelpoot en in de voegen van de planken
en richels van het houten beschot.
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Weerspannig lijkt daarnaast het stilleven van een schraag, tegen de gepleisterde wand
en naast de gele baksteenmuur, waarop een toetssteen, een kijker en zijn leeren huls,
een kaartje met de loodsvlaggetjes, een foto van een driemaster en een portret van
Josef Conrad achter de Friesche en de Hollandsche vlag. Van veraf waargenomen
en van dichtbij geportretteerd. Zoo, op deze wijze gezien, zijn ook zijn landschappen,
de Zuiderzee-afsluitdijk met de keet en de drooglijn met wapperende hemden, met
het stugge, nimmer meer strak te spannen ijzerdraad aan de kachelpijp-schoorsteen,
zoo ook de Havenomgeving bij Rotterdam met de groote loodsen en de opschriften
en het eenzelvig bestaan van ijzeren hekken, lantaarns en rangeerterreinen. Het is
niet de kleur of een sentimentservaring - sentimentaliteit is wel geheel gebannen maar een groote, panorama-achtige wijdheid, die binnen het kader van een vaak
nauwen gezichtseinder, blijft overheerschen; men voelt toch dat er een verbond
gebleven is met zilte lucht, met de geuren van het zeewater, van het bij een eb
droogloopend land, van verroest spul.
Nijland als schilder van het typeerend portret, verrassend door de realiseering van
een steeds scherper analyse, heeft nog niet het hooge plan van zijn teekeningen
bereikt. Er waren hier blaadjes uit Parijs, rap van voordracht als een Isaäc Israëls
geschetst, maar met minder lijnen completer in het verhalen, minder nerveus bewogen
ook en niet zoo sterk onder den druk van de impressie ontstaan; een krijtteekening
van de Boulevard bij avond geleek in techniek op Scurat's geconcentreerd in het
zwart modelleeren op ruw papier, het verschil ligt echter in het anecdotisch gegeven:
een wandelaartje onder het licht van een booglamp. Directer, straffer, was dan de
schets van een stormavond, de voorgrond hoog water in een gracht, daarachter de
natte kade, de boomen en de verlichte winkelramen, die glinsteringen wierpen over
de door rukwinden voortgestuwde kolken en golvende deining van het gestriemd
water. Levend vooral van rhythme, van ingehouden beweging. Dat was de andere
kant van Nijland's intensief wrerk.
V. G.

F.W. Verdonk
Van de jongere Haagsche schilders lijkt mij Frederik Willem Verdonk een der meest
belovende. Hetgeen hij sporadisch in Pulchri toonde, deed er vaak nogal verdwaald
aan, was niet altijd onberispelijk en gaf bovendien een te fragmentarisch beeld van
zijn streven, om geheel te overtuigen; een onlangs gehouden tentoonstelling, in Van
Deventer's Kunsthandel pas geopend op het Noordeinde, liet echter een vollediger
indruk achter van wat hij in zijn mars heeft. Inmiddels zou deze expositie verwarring
kunnen stichten bij wie zich geen rekenschap gaf van de chronologische volgorde
der uiteenloopende doeken: er hing namelijk werk van vele jaren bijeen. Verdonk
blijkt zich te hebben ontwikkeld uit een eenigszins zwoele en litteraire romantiek,
via zeer
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gedegen natuurstudies - welke, 't zij terloops vermeld, hem verschillende
onderscheidingen bezorgden - tot meer persoonlijke en moderne, vrije decoratieve
composities, die een half symbolische, half satyrische ‘strekking’ hebben. Onder de
natuurstudies troffen twee kloek gedane naakten, het vroegste nog sterk invloed van
Breitner vertoonend, het tweede zelfstandig en met iets van bedwongen hartstocht
in de ferme, zinnelijke voordracht. Verwant bleek een zelfportret bij lamplicht, ruim
en helder gebouwd uit definitief naast elkaar geplaatste, toch voldoende gebonden
kleurvlekken.
Het is echter duidelijk, dat zulke eerlijke, rechtstreeksche studies den jongen
schilder niet voldoen. Daarvoor is hij te ambitieus en laat zijn vlotte phantasie hem
te weinig met rust. In de vaak heel gewaagde en veeleischende composities,
aanvankelijk nog naar reëele carnavalsmotieven en later overgaand in onwerkelijke
verbeeldingen, kon men nagaan, hoe Verdonk zich geleidelijk zuiverde van het
troebel romantische van zijn punt van uitgang en steeds dichter kwam tot het beelden
van ongewone psychische stemmingen, het picturale daaraan ondergeschikt makend.
De latere werken in dezen geest gaan eenigermate den surrealistischen kant uit, men
kan denken aan sommige dingen van Miró. Mogelijk heeft Verdonk ook naar den
vinnigen, paradoxalen Ensor gekeken, maar deze beïnvloedde intusschen
onmiskenbaar den te Parijs werkenden surrealistischen Spanjaard.
Verdonk's phantastische decoratiestukken hebben veel weg van een vuurwerk van
vernuft en geest; een dynamische legkaart van kris kras elkander oversnijdende
beelden; een dans van filmisch aaneengeregen associaties; een schril en geplaagd,
toch niet onwelluidend mozaïek van spitse werkelijkheidsfragmenten. Men kan
bedenkingen opperen: deze allereerst, dat het een en ander weleens wat rammelt, en
voorts, dat de kunstenaar nog te veel houvast van noode heeft aan het motief, aan de
gril, aan de anecdote. Maar het neemt niet weg, dat de bedoelde doeken pakken door
een bezielde vindingrijkheid, een ruime mate van durf en een kunde, waarover stellig
niet ieder schilder van beneden de vijf en dertig jaren beschikt. Temidden van veel
mat of middelmatig werk, den laatsten tijd tentoongesteld, trof deze expositie door
een zekere explosieve frischheid. Blijkbaar explosief genoeg trouwens, om sommige
verontruste Hagenaars van ‘cultuurbolsjevisme’ te doen spreken!
W. JOS. DE GRUYTER

Boekbespreking
Joh. Fabricius, De Dans om de Galg, Den Haag, Leopold's U.M., 1934.
Als ik wil beginnen iets te schrijven over een boek gelijk dit van Fabricius - het
gebeurt helaas maar zelden! - een boek, meen ik, dat met zoo algemeen en groot
verlangen werd verwacht en al binnen weinige maanden door bijkans ons geheele
lezende publiek is verslonden (ik hoor dat er al méér dan
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20000 exemplaren van zijn verspreid) overvalt mij altijd een gezonde dosis zelfspot.
Wél erg noodig, wat ik daar wil gaan doen: D e D a n s o m d e G a l g ....
aankondigen! De titel is al een ‘household word’ geworden, de kranten hebben er
zich onmiddellijk van meester gemaakt, profiteerend van zúlk een populariteit. In
hun, soms driedubbele, pakkende opschriften maakten zij al vele variaties op ‘De
Dans om de Galg’. (Las ik zelfs niet ergens: De dans om Marchant, den
Spellingminister? Ofschoon ik toch heusch niet geloof dat iemand zoo ver gaat hem
aan de galg te wenschen!).
En toch, welbeschouwd, heb ik er niets mee te maken, hoe een nieuwe roman door
het groote publiek wordt ontvangen, en is het eenige wat mij bekommeren mag de
vraag, hoe de schrijver van dezen roman zich ontwikkelt en in hoever de litteraire
kunst met zijn arbeid is gediend. Ik houd vol: groote populariteit bewijst altijd wel
iéts voor een auteur; zekere kracht en macht in elk geval; maar dat de litteraire waarde
van zijn werk er, ook maar bij benadering, naar kan worden afgewogen, zal wel haast
niemand durven beweren - en om die waarde, en die alleen, is het ons hier te doen.
Trouwens, litteraire waarde... afwegen? Tot op een gram nauwkeurig? Laat ons maar
héél bescheiden blijven, onze zeer subjectieve meening voor niéts meer verkoopen,
en den tijd, hoeveel reden wij ook mogen hebben ook aan zijn ‘uiteindelijke’
betrouwbaarheid te twijfelen, althans een woord mee laten spreken.
Wij kunnen de groote trilogie van Fabricius nu geheel overzien. En als wij dat
doen, met de aandacht en genegenheid die het werk toekomt, toch ook koel-critisch
en vrij van elke succes-suggestie, dan moét het ieder onzer wel haast opvallen, dat
- bij allen gloed en allen geest, alle sproedelende vitaliteit en alle briljante vertelkunst
er aan besteed - de ‘inhoud’ en de ‘idee’ van deze trilogie een dergelijken omvang
niet volkomen wettigen. De inhoud blijkt inderdaad wat mager voor zooveel
bladzijden, de idee eigenlijk ook niet groot, niet indrukwekkend of belangrijk genoeg.
Uit drie samenhangende boeken van dit volume moesten wij het diepere levensgevoel,
zoo niet de komplete levensopvatting van den auteur kennen - het mooiste zou
natuurlijk zijn als die levensopvatting ons dan tevens tot iets zeer waardevols zou
geworden zijn. Maar tot zoover heeft de uitermate talentrijke en
menschelijk-aantrekkelijke Fabricius het nog niet gebracht. Om een werkelijk groot
schrijver genoemd te kunnen worden zal hij innerlijk nog sterk moeten groeien. Zijn
stralende vertelkunst, gevoed door scherpe menschenkennis en steeds wakkere kracht
tot pittige karakteristiek, moest ook in deze pas voltooide trilogie nog wel veel redden.
Maar die vertelkunst is er niet minder stralend en zeldzaam om! Laten wij het
vooral niet vergeten en er den noodigen klemtoon op leggen. Ook het tweede deel
der trilogie - D e M e l o d i e d e r Ve r t e n , hier niet besproken - dat na het
fijn-bekoorlijke en geestige eerste deel, K o m e d i a n t e n t r o k k e n v o o r b i j ,
wat tegenviel - door een zekere eentonigheid voor-
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al, een al te veelvuldige aaneenrijging van vrijwel gelijkwaardige episodes, scènetjes,
avonturen - komt bij het overzien van het geheel zeer zeker in een ander, en gunstiger,
licht. Als achtergrond voor het derde deel blijkt dat tweede wel zeer gelukkig. De
geheele compositie is zonder twijfel zorgvuldig en met liefde doordacht. En welk
een werkkracht en volharding komen nu aan den dag!
Maar die zekere eentonigheid, waarvan ik sprak, verdwijnt daardoor niet. Zij
ontluistert ook eenigszins de eerste helft van dit derde deel. Fabricius laat zich dan
soms - ik zeg niet gemakkelijk; ik weet hoeveel moeite hij zich geeft! - maar te
gezapig, te.... virtuoselijk gaan, te zeer vertrouwend op zijn groote gave van altijd
levendig, kleurrijk en boeiend vertellen. Hier in het derde deel zijn het vooral de
onnoozele dronkenmans-avondjes bij de verleidelijke Gracias, waarvan wij lichtelijk
te veel krijgen. En dan is er nog iets: het voortdurend gebruik van de werkwoorden
in het praesens (de ‘tegenwoordige tijd’) vermoeit ons een beetje, het heeft iets
hijgerig-gehaasts soms en dreigt wel eens het tegenovergestelde te bereiken van
hetgeen er mee werd beoogd: sterke levendheid van actie en voorstelling. Neen, het
rustig epische imperfectum (de ‘onvolmaakt verleden tijd’ - wat een mondvol!) wint
het toch maar op den duur. Het praesens als afwisseling, en tot plotselinge versnelling
en intensifieering der actie, is een prachtig middel - den korten inhoud b.v. van een
tooneelstuk, of een gesprek, geeft men doorgaans het best in den praesensvorm maar zulk een ‘korte inhoud’ en deze driedekker, het is dan ook nogal een verschil!
De tweede helft van D e D a n s o m d e G a l g heb ik, bijna onverdeeld, ten
zeerste genoten. Als het mooiste herinner ik mij nu blz. 271 tot 285, wat daar staat
over de kleine Rosetta en over den angst van den abbate, wiens belachelijkheid dan
plotseling wegvalt. Daar zeer zeker, gaf Fabricius sterke kunst. En zoo zou men ten
slotte veel meer kunnen noemen in deze drie romans van een - en dit vooral lijkt mij
zoo hoopvol! - nog altijd jongen, krachtigen en ontzaglijk arbeidzamen schrijver.
H.R.

J. Eigenhuis, De Schepper, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1934.
Het komt soms voor dat men van een boek niets dan goeds zou willen zeggen, daar
men, al lezend, steeds het gevoel had met een door en door goed en vriendelijk
mensch te maken te hebben. Zoo ging het ons met het laatste boek van Eigenhuis,
wiens naam als auteur we ons herinneren in verband met zijn boek: ‘De jonge
Dominee’, een roman die vrij veel werd gelezen en die een vierden druk mocht
beleven. Ligt het aan ons dat het ons voorkomt of Eigenhuis hier nergens die
vanzelfsprekende charme ontwikkelt, die zijn veelgelezen boek aantrekkelijk maakte?
En toch - niets dan goeds zou men willen zeggen van iemand die zoo vol
menschenliefde is, die zoo vol en warm zoo ‘eigen’ over zijn volkje spreekt - maar
ja - als beoordeelaar van litte-
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ratuur heeft men andere normen! En Eigenhuis overschrijdt die wel wat ál te
gemakkelijk. En dus moeten we ons zelf halt toeroepen en eerlijkheidshalve bekennen
dat ‘De Schepper’ veel aardigs bevat, maar toch te langdradig is; ál te weinig beeldend
en te veel geschreven uit het gevoel alleen. Zoo komt het dat we allerlei ‘gevalletjes’
te lezen krijgen, maar zelden menschelijke gestalten voor ons zien. Wel werden
daartoe pogingen gedaan en zeer zeker beschikt Eigenhuis over materiaal; hij had
b.v. begrip van het wezen van den jongen boer Gijs - diens liefde voor den grond,
diens idealistische werkkracht en zijn toewijding aan zijn gezin begreep hij. Deze
jonge boer die uit het moeras een ‘kweekerij’ maakt en later uit ruig polderland een
bloeiend grasland en vee-boerderij, hij heeft hem wel gezien als een ‘schepper’, maar
de middelen waarmee hij hem ten slotte voor ons plaatste zijn niet eersterangs. Er is
iets populariseerends in zijn toon, iets waardoor een zekere vlakheid ontstaat. Ik zou
bijna willen zeggen: hij heeft eigenlijk geen echten ‘toon’ gevónden. Jammer! Want
de schrijver heeft materiaal, maar hij ‘herschept’ het niet!
JO DE WIT

Simon Koster, Als ik Greta Garbo was, A'dam, Wereldbibliotheek, 1934.
De titel past geheel in den stijl en in het kader van het boek: hij is sensationeel en
niemand, die dit boek, als reislectuur, koopt, zal zich bedrogen voelen, want er valt
héél wat te smullen aan allerlei avonturen op het gebied van filmproductie enz. Wij
hier in Holland bezitten weinig van zulke lectuur en daarom is er toch wel iets in
deze verschijning dat ons treft. In het vroegere Duitschland verschenen er vele van
zulke, met humbug en geest, flair en stoutmoedigheid doorkruide verhalen.
Tegenwoordig is de kitsch daar verboden, maar met eenige handige wendingen
komen de geroutineerde auteurs er toch wel uit! Hier is een boek als dat van Simon
Koster een betrekkelijk unicum. Als Koster op dreef is, is hij onderhoudend en geestig
en hij is op de hoogte van de honderd en één trucs uit het film bedrijf. Hij is iemand
die wat gezien heeft van de menschen en van de wereld en die de wereld ‘door’ heeft
om het zoo maar eens uit te drukken.Hij kent de achtergedachtetjes der regisseurs, der filmdirecteuren, der diva's en
hij weet wat het beteekent als er ‘gespeeld’ wordt, want hij weet wat er aan iedere
scène vast, maar ook los is! En hij weet zijn verhaal op de spits te drijven, door een
geheel ongeroutineerde juffrouw op het eiland Rhodes (of eigenlijk is het nog niet
eens het échte Rhodes!) ‘Het meisje onder de Palmen’ te laten spelen. Dit juffertje
dat dikwijls droomde: ‘Als ik Greta Garbo was’ - en die in haar gewone doen juffrouw
aan het bureau van gevonden voorwerpen aan het hoofdstation van München was,
deze avontuurlijke jonge dame heeft de verleiding niet kunnen weerstaan om zich
de daar verdwaalde nerzmantel en andere bagage van een film-diva toe te eigenen,
op reis te gaan en zich voor de filmster uit te geven, uit drang om iets te be-
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leven en uit kriebeligheid tegen het gewone, spieszbürgerliche leven! Zij leeft in de
veronderstelling dat de diva uit den trein moet zijn gesprongen en op dit vermoeden
grondt zij haar eenige reden voor haar diefstal en mystificatie. Het verhaal bereikt
zijn hoogtepunt als het dilettantische tooneelspeelstertje groote scènes spelen moet.
Ten slotte verschijnt ook nog de‘echte’ diva. Dit boek heeft psychologisch geenerlei
diepgang, alles is erg van den buitenkant afgelezen. Maar het geeft zich dan ook niet
voor serieuze litteratuur uit en we zullen onze bezwaren dus maar vóór ons houden.
JO DE WIT

Ellen Russe, Moederland, Amsterdam, P.N. van Kampen & Zn., z.j.
Een aardig boek dat vooral de aandacht trekt omdat het gróót is opgezet. Het is
kennelijk ontstaan uit den drang iets te scheppen dat inzicht zou geven zoowel in de
geschiedenis als in het wordende. De schrijfster meende dit het beste te bereiken
door een bepaalde en haar vertrouwde landstreek tot middelpunt te maken. Zij koos
de Betuwe, die zij zeer liefheeft - en beschreef haar in drie episoden. De eerste is die
welke speelt in een verre oudheid, daar waar legende en historie nog dooreenvloeien.
In het tweede gedeelte beschrijft zij een episode uit den tijd der hervorming en de
trits sluit met een beeld uit den tegenwoordigen tijd. Overal in het boek bemerkt men
den drang naar iets omvattends, naar een element dat verheldert en bindt. Voor de
schrijfster heeft de historie zin als wegwijster naar een verre toekomst. Door heel
het boek is de leidende gedachte het Christelijke geloof in de gestalte die de katholieke
kerk er aan gaf. Rome speelt dan ook een groote rol. In het eerste gedeelte reeds zien
wij hoe vele maagden uit de noordelijke landen, meest van vorstelijken bloede,
gezamenlijk en op schepen den Rijn afvaren, op weg naar Rome om daar den
geheimzinnigen koning te zoeken die later Christus blijkt te zijn. Hun aanvoerder is
Ursula, haar geestelijke vriendin Kunera. Kunera is de eenige die, op den terugtocht,
gespaard blijft bij een overval der roofridders. Zij leefde eenigen tijd in de Betuwe,
aan den Rijnoever en oefende er een grooten invloed uit door haar reinheid, haar
menschenliefde en haar vertrouwen in Christus, naar zij valt ten slotte toch aan de
ruwe zeden ten offer. Doch haar beeld leeft voort door de eeuwen. Om haar graf is
een kapel gebouwd, later is op deze plek de schoone Kuneratoren verrezen.
In de zestiende eeuw zien we den strijd om het geloof verhevigd door de
toenemende hervorming. En de beeldenstormers gaan door het land, de vrome
katholieken beven voor hun kostbaarst bezit. Een Betuwsch edelman, die de Maria
van zijn kerkje zeer bemint, ontvreemdt het beeld in den nacht en brengt het in de
gang van een nonnenklooster in veiligheid. Het is dicht bij den Kuneratoren! En in
het derde deel zien we hoe een niet-katholiek, doch fijnzinnig Betuwsch kunstkenner,
het Mariabeeld ‘ontdekt’ en het een eereplaats geeft in zijn landhuis. De hoofdpersoon
van dit derde gedeelte is een
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jong, modern katholiek meisje dat naar een levensinhoud zoekt. Zij verlaat de Betuwe,
werkt een poosje in Génève, doch vindt eerst haar heil in het aangezicht van den
Paus en.... Mussolini! Bijzonder goed geschreven is het boek niet, het is in de dialogen
zwak en het lijdt ook wel eens aan eenzijdigheid, doch er zit iets waarachtigs en
warms in dat verzoent.
JO DE WIT

W.E.G. Louw, De Rijke Dwaas, Kaapstad, Nasionale Pers, 1934.
Welk een ontdekking: deze dichter! Hoe is het mogelijk, dat zijn naam nog geen
bekenden klank in onze letterkunde heeft, dat men hem niet noemt naast Bloem,
Werumeus Buning, Roland Holst. Luistert naar dit simpele morgenlied (blz. 34):
‘Koel is jou asem teen mij wang,
En trillende-sag om daaraan te raak
Jou halende heup, soos ons sij aan sij,
Oor seesand, deur stiltes van skem'ring ijl,
In teen die glans van die daeraad.’

of naar dezen majestueuzen inzet:
‘God het die donkere drank van menslikheid
Geskink in die open kelk van mij eie krag’....
(Ondergang, blz. 18).

of naar dit stil gebed:
‘Gee mij die wonderkrag
Om steeds te glo, o Heer,
Deur bleke holtes van die dag,
Aan wat mij U middernagtelijke wijsheid leer.
Alles wordt mij ontneem,
Is ewiglik verlore,
As ek mij hart vervreem
Van U, in ijle, blinde twijfel van die more’....
(In Gebed, blz. 10).

Behoorde een dichter, die over zulk een rhythmische kracht beschikt, niet onmiddellijk
te worden herkend?
Het contact tusschen de Zuid-Afrikaansche en de Noord-Nederlandsche letterkunde
draagt tot nog toe ten onzent een vrij particulier karakter. Wat dr. Haentjes in dit
opzicht sedert jaren doet, heeft, voorzoover wij na hebben kunnen gaan, naar buiten
helaas weinig uitwerking gehad. Het Noord-Nederlandsch publiek staat in zijn geheel
nog altijd vreemd tegenover de Zuid-Afrikaansche litteratuur. Maar als iets hierin
verandering brengen kan, dan wel deze dichter wiens werk ook den
Noord-Nederlandschen lezer ter-
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stond vermag aan te spreken. De mentaliteit, die uit Louw's poëzie naar voren komt,
is volstrekt contemporain. Zóó zien ook onze eigen dichters het leven en de
menschelijke tragiek. Hier geen verre stem, verborgen achter voor ons gevoel lichtelijk
verouderde vormen, maar een woord voor woord verstaanbaar lied, trillend van
dezelfde ontroering, die ook wij kennen uit het werk van onze beste dichters.
Den naam L o u w zullen wij niet vergeten en zijn bundel krijgt een eereplaats te
midden van het werk van zijn Noord- en Zuid-Nederlandsche kunstbroeders. Het
gebeurt niet vaak, dat ons dergelijke vreugdevolle ontdekkingen zijn vergund, maar
zij maken veel trieste ontgoochelingen goed. Want tenslotte weegt één goed dichter
gemakkelijk tegen tien krukken op, ook al is het werk van die laatsten honderdmaal
zoo pretentieus.
‘De Rijke Dwaas’ van W.E.G. Louw is een dichtbundel, die het ten volle de moeite
waard doet zijn, zich zoo goed mogelijk vertrouwd te maken met het Afrikaansche
Taal-eigen. Niemand zal berouw hebben van de inspanning, die hij zich hiertoe
noodzakelijkerwijs getroosten moet. En hebt gij Afrikaners in uw omgeving, noodig
hen dan uit deze gedichten voor u te zeggen: ge zult verbaasd staan over hun
klankschoonheid. Nogmaals, dit werk behoeft voor het beste van onze
Noord-Nederlandsche jongeren niet onder te doen!
ROEL HOUWINK

Ludwig Münz Die Kunst Rembrandts und Goethes Sehen, Leipzig, Verlag
Heinrich Keller, 1934. (130 pag., 72 afb.).
Wie in Weimar het Goethehaus bezoekt wordt getroffen en bekoord door de groote
harmonie en de bijna nuchtere sfeer, die in de vertrekken heerschen. De bezichtiging
van de uitgebreide teekeningen- en prentencollectie brengt, zoodra men zich aan de
suggestie onttrekt in Goethe's woning Goethe's kunstschatten in de hand te houden,
een groote desillusie. Een dilettantisch bijeengebrachte verzameling, waarin de smaak
van den tijd te sterk overweegt. Slechte afdrukken, teekeningen die copieën bleken
of door zwakke volgelingen waren geschetst, zijn voorzien van namen van groote
meesters. De eenige ingelijste Rembrandt is een vlotte 18e eeuwsche navolging naar
de ets: Jozef droomen uitleggend en hoe verrukt was Goethe er zelf mede!1)
Noch Goethe's waardeering, noch diens aanvankelijk Louis XVI, later klassicistisch
georienteerde smaak, schijnen een breede basis om, zooals Münz deed daarop een
verhandeling te schrijven over: Die Kunst Rembrandts und Goethes Sehen. De
uitwerking heeft dit te enge uitgangspunt niet weten te overwinnen. Door de overvloed
van details is het een zware, moeilijk verteerbare kost geworden, een ruimer blik
wordt ons niet gegund,

1) 11 Maart 1829: ‘Das Blatt ist meisterhaft...’; 26 Maart: ‘Vor einiger Zeit erhielt ich
unvermuthet eine Capitalzeichnung von Rembrandt, woran ich schon einige Wochen zehre...’;
28 Maart: ‘...eine capitale Zeichnung von R., welche ohne eine besondere Gunst der Dämonen
nicht hätte zu mir gelangen können.’
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een hooger plan wordt niet bereikt. De waardeering van Rembrandt's kunst blijft te
zeer gebonden aan Goethe's weinig interessante opvattingen. Münz erkent het zelf.
Ook in later jaren bleef Goethe zijn meening trouw: ‘Rembrandt ist ein gesteigerter,
gröszerer Ostade’. Goethe, in zijn drang de wereld harmonisch en ‘gefühlserfüllt’ te
beleven, hinderde het tenslotte dat Rembrandt ‘das höchste Künstlertalent’ voldoende
had (volgens hem) aan de stof die de onmiddellijke omgeving hem verschafte, zonder
dat hij ooit ‘die mindeste Kenntnis genommen hätte ob jemals Griechen und Römer
in der Welt gewesen (1815)’. Deze opvatting is niet die van Goethe alleen, maar
representeert die van de laat-18e eeuw in vele landen. Zoo wantrouw ik ook Münz'
bewering dat Goethe de eerste zou zijn geweest die tot eisch heeft gesteld dat men
Rembrandt's kunst slechts ‘aus sich heraus, aus der ihr eigenen Harmonie’ moest
leeren begrijpen. Maar ook al mocht dit zoo zijn, dan slaat dit principe niet op
Rembrandt's kunst alléén, maar op de interpreteering van kunstwerken in het
algemeen. In vele opzichten vat Goethe het waardeeringsoordeel van de 18e eeuw
in Duitschland samen. Door dit niet af te wegen tegen het oordeel in Frankrijk, in
Engeland (hoeveel beter en gefundeerder was daar de kennis omtrent Rembrandt)
en ook in Holland, komt Münz tot een te verheven denkbeeld van de problemen die
hij aansnijdt, zonder nochtans de noodige zwaartepunten te vinden. De weg waarlangs
Rembrandt's erfenis tot ons gekomen is, is in hooge mate belangwekkend, maar
teekent zich niet scherp af, indien ons van tijd tot tijd geen uitzicht wordt verschaft
op de monumenten, die dit verloop begeleiden of beheerschen. Te weinig blijkt ook
uit Münz' verhandeling dat het oordeel over Rembrandt in de 18e eeuw zich
grootendeels baseert op diens etsen, hoewel de oorzaak van dit feit zich wel uit de
uiteenzettingen laat afleiden. Het thema is boeiend genoeg. Münz vond hiervoor vele
bouwsteenen, maar te weinig bindstof.
V. G.

Richard Graul, Rembrandt Handzeichnungen, Leipzig, Insel Verlag, 1934.
In de bekende reeks boekjes van de Insel Bücherei is thans een door Graul
samengestelde keuze verschenen van 48 teekeningen uit het oeuvre van Rembrandt,
gevolgd door 8 blz. tekst en een catalogus van de gereproduceerde schetsen. Deze
beknoptheid verschaft moeilijkheden, want men heeft in dit geval te kiezen uit ruim
1200 eigenhandige teekeningen, de volgorde der afbeeldingen stelt vervolgens
problemen en de toch al korte tekst dient, naast zakelijke mededeelingen, in kantige
formuleeringen het wezenlijke onvertroebeld te verklaren. Tenslotte moet dan het
technisch procédé nog geschikt zijn om het karakter van de in allerlei technieken
uitgevoerde studies te kunnen weergeven. Nu beantwoordt de hier toegepaste
rasterdruk slechts ten deele aan het doel aard en structuur van lijnen te toonen. Helaas
zijn ook
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de teekeningen als geheel te egaal en schemerig geworden. Het groote publiek kan
hier stellig niet voldoende onderscheiden of de krabbels in roodkrijt, zilverstift, dan
wel met een breede of fijne pen zijn uitgevoerd. De schaduwen, die de penseel heeft
nagewasschen, komen daarentegen goed tot hun recht.
De keuze op zich zelf is te loven, maar de hier toegepaste chronologische volgorde
heeft m.i. bezwaren, aangezien het geheel er rommelig en weinig overzichtelijk door
geworden is. Rembrandt zelf bewaarde zijn studies naar de onderwerpen, ‘een boeck
vol teeckeningen bestaende in mans en vrouwe, naekt sijnde; een paquet vol antickse
teeckeningen; een boeck vol figuerschetsen; lantschappen nae 't leven, etc., etc.’ Indien men bij een publicatie, zooals Frits Lugt onlangs bij zijn uitgave van
Rembrandt's teekeningen in het Louvre heeft voorgesteld, zou beginnen met de
studies naar de natuur, allereerst van zijn naaste omgeving, dan de modelstudies, de
naakten, de dieren, de landschappen en tenslotte de historiën: de loutere verbeeldingen,
dan verkrijgt men, indien men in deze categorieën de chronologie respecteert, een
instructiever beeld van de veelzijdige werkzaamheid. De verschillende thema's wogen
bij Rembrandt immer zwaar.
Daarnaast had Graul de analyse die hij van de ontwikkelingsgang geeft thans
minder moeten afleiden van de schilderijen dan van de teekeningen, iets wat een
10-tal jaren geleden Carl Neumann in een overigens statueuzer uitgave zoo
voortreffelijk was gelukt. De t e e k e n a a r , van wien Houbraken eens schreef dat
hij een stuk voldaan achtte ‘als hij meende dat hij daarin zijn voornemen bereikt had’
ware ons dan nader gebracht.
V. G.

Bali, beschreven door J.C. Lamster, illustraties van G.S. Fernhout. Uitgave
N.V. Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken, Haarlem. 1932.
Dit is een boek gelijk de bekende plaatjes-aibums van Verkade; reclame dus voor
een fabriek. Maar het is goed, er de aandacht op te vestigen, dat daarin een mooi stuk
van cultuur-historischen arbeid zit en dat degene, die dit boek van de noodige plaatjes
heeft voorzien, daarmee een kostelijk bezit zich heeft vergaard. De tekst is blijkbaar
met bijzondere zorg en kennis van zaken geschreven en alle elementen van de
merkwaardige samenleving, die men op dit eiland aantreft, zijn er in opgenomen.
De stof is verdeeld in zeven groote hoofdstukken, Bergen en Goden, Hindoeisme,
Het Kastenwezen, Tempels en priesters, Doodenvereering en lijkverbranding, Het
dorp en het waterschap, Volkskunst. Tal van gekleurde plaatjes en teekeningen in
den tekst vullen het geschrevene aan. Voor allen, die in Bali en zijn hooge beschaving
belang stellen, is dit een boek van waarde. Een goede kaart van het eiland had nog
tot de desiderata kunnen behooren.
J.S.
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De schilderschool van Ferrara
door G.J. Hoogewerff
VREEMD genoeg was tot verleden jaar nog steeds een heele bewijsvoering noodig
om aan te toonen, dat er te Ferrara in vroeger eeuwen niet alleen schilders hebben
geleefd, doch dat zij ook werkelijk een afzonderlijke schilderschool - naast de
Florentijnsche, de Sieneesche, de Umbrische, de Venetiaansche - hebben gevormd.
Over de Umbrische schilderschool heeft schrijver dezes in dit tijdschrift vele jaren
geleden reeds een artikel gepubliceerd. Ook van die school moest toen, als het ging
om haar volwaardigheid, het goed recht van ‘bestaan’ nog worden bepleit! Op dat
opstel had destijds een tweede over de meesters van Ferrara moeten volgen, doch de
gebleken wenschelijkheid om, in verband met ‘de Umbriërs’, na Benozzo Gozzoli,
eerst aan Piero della Francesca en aan Luca Signorelli afzonderlijk aandacht te
schenken, had ten gevolge dat de studie over de Ferrareesche school voorloopig
achterwege bleef. Ware dit niet het geval geweest, dan zou ‘Elsevier’ twintig jaar
geleden de primeur hebben gehad van een eerherstel, dat nu eerst in 1933 tot stand
is gekomen.
Toch niet geheel een primeur: Wel heeft thans de schitterend geslaagde
‘Esposizione della Pittura Ferrarese del Rinascimento’ voor het eerst afdoende
bewezen, welk een gewichtig geheel de School van Ferrara vormt - een geheel met
een eigen, typische ontwikkeling en aan centra als Venetië, Bologna en Florence
stellig niet meer leenplichtig dan deze centra onderling afhankelijk zijn, - doch reeds
in 1857 heeft de graaf Cammillo Laderchi, hoogleeraar aan de Universiteit te Ferrara,
zijn nu vergeten en ten onrechte niet meer aangehaalde werk ‘Memorie sulla Pittura
Ferrarese’ in het licht gegeven, waarin hij met hartstocht betoogde en ook met
bewijzen staafde, dat de schilderkunst in de hofstad der d'Estes geen afgeleide of
secundaire voortbrenging was, alleen van plaatselijk of gewestelijk belang, doch wel
degelijk heel wat meer. En achteraf vraagt men zich af: hoe had het juist in de hofstad
der d'Estes ook eigenlijk anders kunnen zijn?
De zaak is deze, dat de glans, die van Toskane en van Venetië uitstraalt, zóó
verblindend is, dat alle schrijvers der Italiaansche kunstgeschiedenis daarop als van
zelf hun aandacht hebben saamgetrokken. Zij hebben er zich aan gewend, de
voortbrenging in meer afgelegen centra als iets bijkomstigs, als kunst in margine te
beschouwd. Dit geschiedde niet uit voorliefde zoozeer als wel onwillekeurig; - maar
onwillekeurig en ongemerkt ontstond het vooroordeel. Zoo ontstaan vooroordeelen
altijd. Ook onze vaderlandsche
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kunstgeschiedenis heeft, op dergelijke wijze, haar troetelkinderen en haar
verschoppelingen.
Wat zeide Laderchi?
‘Ik zou wel willen, dat men, door aan te toonen wat de Ferrareesche schilderschool
heeft beteekend, er toe geraken kon ook dit vooroordeel teniet te doen. Telkens heeft
men herhaald en niemand minder dan Lanzi schijnt het te insinueeren, dat de
naburigheid met andere steden, vooral met Bologna en Venetië, onze schilders tot
nabootsers heeft gemaakt der beroemde meesters, die daar in verloop van tijd bloeiden.
Het is een dwaling!.... De Ferrareesche school onderscheidt zich van alle de andere
door haar oorsprong en door haar kenmerkende eigenschappen: ‘La scuola ferrarese
è distinta da tutte le altre per origine e per caratteri’. Hij spreekt verder van de ‘keten
der generaties’, daarmede bedoelende, dat de schilderkunst te Ferrara ook een eigen,
in zich zelf noodwendige, ontwikkeling heeft doorgemaakt. Wanneer die ontwikkeling
punten van aanraking vertoont met de evolutie, zooals centra als Florence of Bologna
die doormaakten, dan is dit nog geen bewijs, dat onderdanige ontleening zou hebben
plaats gevonden! Blijkt er invloed te hebben bestaan, dan kan die over en weer zijn
geweest. Hij is over en weer geweest.
***
Het kunstlievend publiek van onze hoofdstad en ook een deel van het publiek
daarbuiten, is sedert den verstreken zomer, dank zij de tentoonstelling van de schatten
in Nederlandsch bezit, ‘geconfijt’ in Italiaansche kunst. Het welslagen dezer
tentoonstelling was misschien niet zóó universeel en niet zóó internationaal als die
te Ferrara, doch zij was voor Nederland toch van een zeer bijzondere, laat ons zeggen
‘paedagogische’ beteekenis. Wat Ferrara betreft, de expositie aldaar heeft zooveel
duizenden bezoekers getrokken, dat zij - na van Mei tot November 1933 te hebben
geduurd - in Mei van dit jaar 1934 in eenigszins gewijzigde samenstelling opnieuw
werd geopend en nu, terwijl ik dit schrijf, nog steeds voortgaat de cijns van
bewondering te heffen voor schoonheden, welke door zeer velen opeens ‘ontdekt’
werden. Tallooze Amerikaansche oogen zijn opengegaan. Nieuwe nationale rijkdom
is rendabel gemaakt.
't Zou onbillijk zijn te zeggen, dat dit het doel is geweest. Men heeft het succes in
zijn vollen omvang niet eens kunnen voorzien: Dat een manifestatie, ter eere van
Ariosto opgezet, zúlk een attractie bleek, dat zij door aar tweejarigheid zelfs de
‘Tweejaarlijksche’ te Venetië in de schaduw kon stellen, was echter een meevaller,
waaruit in deze kwade tijden met welgevallen zooveel mogelijk gereede munt werd
geslagen.
Dus b e z a t Ferrara een eigen schilderschool!
Het bezit die voortaan. Graaf Laderchi heeft na zeven en zeventig jaren,
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ook al werd zijn naam in de overigens prachtige inaugureele rede op den 7 Mei 1933,
niet genoemd, g e l i j k gekregen. Die inaugureele rede, uitgesproken door Ugo Ojetti,
zelf meer kunstenaar dan kunstgeleerde, onderstreepte al dadelijk het verschil tusschen
de Venetiaansche en Toskaansche schilderkunst eenerzijds, en de Ferrareesche
anderzijds: ‘Toskane is een beveiligd land, omgeven en verdedigd door de bergen,
een gebied dat een beslotenheid in zich zelf bezit. De mensch der Renaissance is ook
daar m e e s t e r , maar een sereen en gematigd, een billijk en evenwichtig meester.
Hem zijn het gekrijt en gekerm van hartstocht en smart weerzinwekkend, wijl het
teekenen zijn van zwakheid, bijkans van dierlijkheid. Het intellect heeft die zwakheid
en dierlijkheid te overwinnen en te onderdrukken.’
‘....Let voorts op de Venetiaansche schilderkunst, die reeds in de Bellini meer
pathetisch is dan tragisch en die, met Giorgione te beginnen, de harmonie zoekt
tusschen mensch en natuur, deze versmeltend in hetzelfde licht en in dezelfde
atmosfeer....’
‘Hier in Ferrara niet! Hier is alles geheel anders!’
En hij weidt uit over 't karakter van land en van bewoners. Wij doen het anders,
op onze wijze.
In dit gebied, vlak en zonder rotsen, heerscht inderdaad niet het stille, wazig-milde
licht der Venetiaansche lagune. De open ligging noopt de bewoners om in woelige
tijden op scherp verweer steeds te zijn voorbereid. Vreedzame veldarbeid en grimmige
wapendienst gaan voor deze bevolking telkens in elkander over, gaan zelfs samen,
want in tijd van oorlog mag de akkerbouw niet worden verwaarloosd, of de
hongersnood is daar. De onderdanen der d'Estes ploegen met het zwaard aan den
gordel. Hun land ligt in die mate voor invallen open, dat voor hen een zoo lang
mogelijk bestendige neutraliteit van het hoogste belang is; maar die neutraliteit kan
alleen bij straffe bewapening en voortdurende waakzaamheid gehandhaafd worden.
De opeenvolgende markgraven - geen tyrannen of avonturiers, maar inheemsche
machthebbers, aan wie het volk van ouds verknocht was en die zelf met hun volk
één waren - streefden dan ook voor alles naar n e u t r a l i t e i t . Zij stelden er eer in
als geduchte krijgers bekend te staan: hun hof is martiaal als geen ander; - maar,
aangezien zij in den oorlog niet ópgaan, is aan dit zelfde hof de belangstelling voor
wetenschap en kunst bij uitstek levendig, zeker op andere wijze dan in het altijd wat
zakelijk-onridderlijke milieu der Medici te Florence, - namelijk minder weelderig,
minder onbezorgd, zonder een zweem van sentimentaliteit, maar met te meer initiatief,
chevaleresken ondernemingsgeest en phantasie. Te Ferrara kon als ‘echt’ worden
beleefd, wat naar onze opvatting op haast kinderlijke wijze sprookjesachtig is. De
historische feiten zelf zijn sprookjesachtig; de festijnen zijn geen gelagen, waarbij
het welslagen enkel op de toebereiding

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

364
en keur der voorgezette spijzen aankomt, noch zijn zij bovenal een toeleg van
carnavals-grollen, al dan niet verfijnd; doch zij zijn feeëriek. De muziek en het ballet
zijn niet enkel begeleidend. Een goochelaar kan van het menu deel uitmaken. Een
zangspel kan het dessert vervangen!
In enkele opzichten is deze opvatting van ontspanning oostersch, en aan het Oosten
wordt dan ook veel van het décor en van de bijkomstigheden ontleend: aan de
oostersche romantische verhalen en aan die der ridders van de Ronde Tafel gelijkelijk.
Het bedrijf der laatsten is hier geen spel, maar een werkelijkheid waaraan het
chevaleresk gemoed van harte deel heeft. Niet het hof der Medici of der Sforza's,
nog minder dat der Pausen; doch alleen het hof der d'Estes kon zich tot het Muzenhof
bij uitstek ontwikkelen. Boiardo, Ariosto en Tasso, alle drie hebben zij hier geleefd;
maar geen parodist die over ‘een gestolen emmer’ een ridderepos dichtte of 't gedoe
van aartszwelgers maakte tot onderwerp van een heldendicht zouden te Ferrara bijval
hebben gevonden! Zij zouden er zelfs niet geduld zijn.
Aan het Hof der d'Estes heeft schrijver dezes in zijn boek over de Ontwikkeling
der Italiaansche Renaissance een hoofdstuk gewijd. Deze bladzijden geven daarop
enkele artistieke kantteekeningen. Ook enkele verbeteringen.
***
De fresco-kunst heeft te Ferrara reeds gebloeid in de tweede helft der veertiende
eeuw; allicht ook eerder, doch werken ontbreken ons. De eerste paneelschilder, dien
wij bij name kennen, is een zekere Christophorus, van wien twee kleine altaarstukken
zijn overgeleverd: het eene met Kruisiging en Graflegging, het andere met een
opmerkelijke en zeldzame voorstelling: de H. Maagd droomende wat het lot zal zijn
van den Zoon, die haar geboren zal worden. Zonder eenigen twijfel was deze
Christophorus een verluchter, een miniatuurschilder, van beroep. Men weet niets
van zijn leven.
Als persoonlijkheid staat reeds duidelijker Antonio di Guido Alberti da Ferrara
ons voor oogen. Documenten leeren, dat hij in 1420-'23 te Perugia werkte en
vervolgens van 1424 tot minstens 1442 te Urbino. Daar had hij het burgerschap
verworven en is hij ook gestorven. Dit is dus al dadelijk het voorbeeld van den
schilder die niet, van elders komende, te Ferrara zich vestigde, doch omgekeerd door
Ferrara voortgebracht, de daar beoefende kunst naar naburige zuidelijker gebieden
overbracht. Zelf had hij, zooals uit de te Urbino bewaarde werken blijkt, zekere
impulsen uit het Noorden en wel uit Venetië ontvangen. Zijn laat-gothische Madonna's
hebben de teederheid van een Zevio, zijn polyptieken den opzet (in Umbrië tot 1500
gangbaar gebleven) der Vivarini's. Zijn stijl echter is, zonder daarom sterk dividueel
te zijn, toch niet Venetiaansch, doch eer de toenmaals nog weinig gedeferentieerde
der geheele Westelijke Povlakte. Als Florence reeds
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persoonlijkheden oplevert - de eene na en naast de andere - is de kunst van dit gebied,
tot het midden der eeuw, over het algemeen nog meer egaal. Plaatselijke scholen
teekenen zich niet duidelijk af.
Dit bewijzen ook de bekende fresco's afkomstig uit een oud patricisch huis te
Ferrara: la Casa dei Pendaglia, kortweg Casa Pendaglia. Belangrijke fragmenten
daarvan zijn gered en hebben in de pinacotheek een plaats gevonden (afb. 2). Uit
bewaarde rekeningen is bekend geworden, dat tusschen 1428 en 1456 niet minder
dan vijf verschillende inheemsche meesters voor de Pendaglia gewerkt hebben. Drie
hunner, Jacopo Sagramoro (in 1438). Niccolo Panizzato en Simone d'Argentina
(omstreeks 1450-'55) kregen de belangrijkste opdrachten. Welk aandeel zij elk precies
aan de zeer uitvoerige fresco's hadden, blijkt niet. Wel weten wij dat zoowel
Sagramoro als Panizzato ook herhaaldelijk voor de Estes hebben gewerkt, terwijl
verder blijkt dat zij voor Casa Pedaglia niet alleen fresco's hebben geschilderd, maar
ook cassoni en cofanetti (kleine en groote kisten) alsmede het balkwerk van
zolderingen hebben versierd. Een zekere Andrea Costa uit Vicenza, die al in 1424
in dienst van Parisina voorkomt, vormde met de twee genoemde Ferrareezen, onder
de regeering van Lionello d'Este, een soort driemanschap. Voor zoover men hun
gezamenlijke kunst nog kan beoordeelen, vertoonde die een dergelijk karakter als
de retabels van Antonio Alberti.
Echter stelde Lionello zich met de productie der inheemsche meesters niet tevreden.
Een meer gemarkeerde en daarbij technisch vooral ook meer verzorgde kunst was
hem welkom, zoodra deze binnen zijn bereik kwam. Verscheidenheid strookte ook
met zijn beweeglijken geest, die naar verfijning streefde zonder daarom in uiterlijk
raffinement alleen behagen te scheppen. Zonder in 't minst de Ferrareesche talenten
door ongenade te ontmoedigen, integendeel hun alle kansen latende, gaf hij
kunstenaars van naam, wanneer zij, al dan niet genood, van elders tot hem kwamen
gaarne opdrachten op het gebied waarop zij in 't bijzonder uitmuntten. Dat hij
daarmede even zoo vaak voorbeelden stelde en de locale krachten tot wedijver
prikkelde, mag hij zich bewust zijn geweest. 't Bijzetten van luister aan zijn hof stond
bij elke gestelde taak op den voorgrond.
De eerste ‘vreemde’ kunstenaar, die voor het hof te Ferrara werkte, was Antonio
Pisano, gezegd ‘il Pisanello’. Reeds in 1432 vinden wij hem in dienst van Niccolo
III, kersversch uit Rome gekomen, waarheen hij door den paus ontboden was.
Nauwelijks is echter, in 1441, Lionello aan de regeering gekomen, of het is voor
verscheidene maanden achtereen, dat Pisanello in het paleis wordt gehuisvest. Hij
ontvangt opdrachten voor verscheidene medailles en krijgt ook het portret van den
markgraaf te schilderen. Daar is hij echter buitensporig lang aan bezig, zoodat de
Venetiaan Jacopo Bellini eveneens belast wordt de beeltenis van den landsheer te
conterfeiten. Beide portretten zijn bewaard gebleven en waren op de ten-
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toonstelling aanwezig. Het eerste is eigendom van de Accademia Carrara te Bergamo;
het tweede bevindt zich in de verzameling Michele Lazzaroni te Parijs. Wat Pisanello
betreft, die schilderde in de jaren 1445-'48 o.a. een uitvoerig altaarwerk voor de kapel
der vorstelijke villa Belriguardo, in denzelfden tijd dat Angelo Maccagnino uit Siena
de figuren der negen Muzen penseelde voor de villa Belfiore. Dan verliet hij het hof.
Maar een jaar later is zijn plaats alweder ingenomen door drie uitheemsche schilders
tegelijk: Rogier van der Weijden, die een groep Vlaamsche tapijtwevers naar Italië
had vergezeld, Andrea Mantegna en Piero della Francesca. Bij de werkzaamheid,
door deze drie meesters te Ferrara ontwikkeld, behoeven wij in dit verband niet stil
te staan1). Het zij genoeg er op te wijzen, hoe door hun toedoen de artistieke
bedrijvigheid aan het kunstzinnig hof nóg intenser is geworden dan 't geval geweest
zou zijn, indien dit alleen op eigen krachten aangewezen ware geweest. Die eigen
krachten nemen en behouden na 1450 de overhand.
Daar is in de eerste plaats Cosmè Tura, zoon van een Ferrareesch schoenmaker.
Hij moet zijn opleiding hebben genoten in het merkwaardige atelier van Francesco
Squarcione te Padua, waaruit ook Mantegna is voortgekomen2). Dezen was hij in
1452 als jonger collega behulpzaam bij het schilderen der vermaard geworden fresco's
in de Capella degli Eremitani. Sedert 1457 had Cosmè als hofschilder zijn kwartier
in het paleis te Ferrara. Lionello d'Este was inmiddels, in 1450, opgevolgd door zijn
broeder Borso, die in 1452 door keizer Frederik III tot hertog van Modena en Reggio
werd verheven.
Borso, prachtlievend doch op een bezadigde, praktische wijze, liet in de jaren
1459-'63 het reeds door Lionello gebouwde buitenverblijf ‘Belfiore’ uitbreiden met
het doel om zijn persoonlijk domein onder eigen toezicht des te beter te kunnen
exploiteeren. Evenals zijn voorganger gebruikte hij deze weidsche ‘villa’ als lusthof
in den zomer en als jachtslot in den winter. 't Heiligdom van het hertogelijk
appartement was de ‘studio’ van den vorst, weelderig ingericht en volgetast met
uitgelezen kunstwerken. Wij bezitten alleen de geestdriftige beschrijvingen van 't
betrokken complex van vertrekken en.... de door den rentmeester zorgvuldig
bijgehouden kasboeken, waaruit blijkt wat aan de inrichting voor en na ten koste is
gelegd. Van ‘Belfiore’ zelf is geen steen op de andere gebleven. Dat Cosmè Tura als
hofschilder groot aandeel kreeg in de versiering van het slot, spreekt van zelf.
De leiding der inwendige decoratie had hij evenzeer toen Borso op het laatst van
zijn leven, 1468-'71, een gerieflijker residentie dan het stuursche voorvaderlijke slot
binnen de muren van Ferrara, in een buitenwijk bouwen liet: het beroemde
‘Schifanoia’. De naam beteekent ‘Sans-Souci’ of

1) Over Rogier van der Weijden te Ferrara handelde schrijver dezes uitvoerig in zijn onlangs
verschenen werk: ‘Vlaamsche kunst en Italiaansche Renaissance’, Uitg. Het Kompas te
Mechelen, 1935.
2) Nader over dit atelier, schrijver dezes in ‘De Ontwikkeling der Italiaansche Renaissance’,
blz. 159-169.
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‘Zorgvlied’, en is de e e r s t e huizinge, die dit humanistische ‘motto’ heeft gevoerd.
‘Schifanoia’, gelukkig, kan men nog steeds bezoeken en men ziet er met verbazing
de reeks muurschilderingen, welke daar onder Tura's leiding tot stand zijn gekomen
(afb. 3). Het zijn voorstellingen met bovenal astrologische beteekenis en strekking:
‘de triomfen’ der Planeten, toespelingen op hun ‘huizen’, menschelijke verrichtingen
die onder hun invloed bij uitstek gedijen.... Een uitvoerige literatuur bestaat er over
dezen cyclus, die in de kunstgeschiedenis niet heelemaal op zich zelf staat, doch wel
op een merkwaardig v o l l e d i g e wijze het oude sterrengeloof illustreert.
Cosmè Tura toont zich hier een vlot en vooral een vindingrijk verluchter, zonder
dat evenwel in de veelheid der voorstellingen zijn persoonlijkheid op een markante
wijze aan den dag treedt. Natuurlijk heeft hij bij een zoo uitvoerig werk zijn helpers
gehad en dit maakt het des te moeilijker zijn hand in eenig bepaald onderdeel hetzij
met stelligheid te herkennen, hetzij wegens stylistische redenen uit te sluiten. Wie
Tura eigenlijk was, ziet men, beter dan uit dit puzzle-complex, uit de groote en kleine
afzonderlijke paneelen, die hij heeft nagelaten.
In zulke werken toont hij zich belijder van dezelfde constructieve beginselen als
Mantegna. Gaarne stelt hij zich analoge problemen als deze van architectonisch
perspectief en van anatomisch verkort. Hij toont echter een eigen opvatting van
statigheid te bezitten en daarenboven een geheel eigen sentiment. Aan gevoel heeft
Mantegna zelden lucht gegeven. Schildert hij den gestorven Heiland door een
engelpaar betreurd (Museum te Kopenhagen), dan is de smart steunend: een
onderdrukt kermen, een inroepen van mededoogen, maar met gesmoorde stem.
Behandelt Cosmè Tura hetzelfde onderwerp (Museum te Weenen), dan is het heilig
lichaam geknakt en nog als hijgend uit open mond, terwijl de engelkinderen luide
krijten met vertrokken gezichten. Dit huilebalken nu is voor den Ferrarees
kenmerkend. Vaak hebben zijn figuren iets van vertoon, iets dat e v e n overdreven
is. Zijn H. Dominicus in de Uffizi te Florence is uitgemergeld in ascese; zijn St.
Sebastiaan te Berlijn hangt aan den noodlottigen boomstam, verwezen en zielig. De
schilder wil niet alleen voorstellen, hij wil ook verhalen, omschrijven en houdt er
van daarbij in bijzonderheden te treden. Men heeft, die opmerkende, aan invloed van
Rogier van der Weijden gedacht, en terecht, doch diens smartelijkheid is er eer eene
van uiterste verinnerlijking, van aangrijpende verstilling, dan een van grijnzende
kerming als onder onduldbare tortuur. De vele bijzonderheden bij Rogier zijn
ootmoedig, wijl onmisbare completeering: zij brengen ons zoo na mogelijk bij het
vrome beeld, zoodat de verzonkenheid ook ons deel kan worden; niets staat in den
weg; geen overredende stem is meer noodig. Bij Tura zijn de détails vaak toevallig
en overdadig: zij sieren op en.... leiden af; en dáár is het luid geweeklaag om den
toeschouwer tot toezien en tot ontroerd-zijn te vermanen!
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Zijn voorliefde voor het in de uitvoerigheid der bijkomstigheden o n t l e d e n d e
relaas van 't deerlijk lot der heiligen, of van het heldhaftig ten tooneele draven van
St. Joris, heeft Tura zeker niet zoozeer aan de Vlaamsche tijdgenooten te danken als
wel aan den stijl van de toenmalige ridderromans, die te Ferrara - als gezegd - meer
dan elders in zwang waren. Zooals een Boiardo geen opsmuk van bijzonderheden
aan zijn hoorders onthoudt, wetende hoe die zich daaraan vermijen, zoo is Tura tuk
op vertoon van ‘finesses’ in zijn verhaal.
Zelfs in een klein paneel komt dit tot uiting. Waarom ‘spartelt’ de doode Christus
op de schoot van zijn Moeder, alsof hij nog een ‘bambino’ was? (Afb. 4). Hoe is
Golgotha als tot een rotsburcht geworden, waarop aan hemelhooge kruizen het
smadelijk sterven van den Heiland tusschen de boosdoeners zich heeft voltrokken?
Wat doet daar.... die aap in den boom naast den goddelijken sarkophaag?.... En toch,
hoe boeit niet dit wonderlijk tafereel, met zijn phantasie, met de siddering welke
gevaren schijnt tot in de gewaadplooien toe! Hoe deerlijk is niet de voorstelling in
haar schrielheid, gewijd ook door die ééne beweging van de Moeder, die de
doorwonde hand van den Zoon beschouwt en schijnt te willen kussen.
Aangrijpender dan de ‘Pietà’ van Tura is het nog kleinere paneel met gelijke
voorstelling van de hand van Ercole de' Roberti in het Museum te Liverpool (Afb.
5). Het is waarschijnlijk het laatste werk, en dan tevens bij uitstek een meesterwerk,
van dezen Ferrareeschen meester, die in den zomer van 1496 overleed. De ‘Pietà’
vormde namelijk eenmaal het middenstuk der ‘predella’ van het Passie-altaar in de
kerk van San Giovanni in Monte te Bologna. Twee bijbehoorende, meer langgerekte
paneelen, respectievelijk met de Gevangenneming Christi en de Kruisdraging (beide
meer episodisch ingedeeld) bevinden zich in het Museum te Dresden. De ‘pala’ zelf,
dus het hoofdpaneel van het altaar, werd niet meer door Roberti, doch door zijn
stadgenoot Lorenzo Costa in 1497 geschilderd.
Op deze kleine ‘Pietà’ zien wij, hoe Roberti strakker en bezonkener is dan Tura,
hoe hij in staat is, in dit geval, zich op de enkele tragische beeldgroep geheel te
concentreeren. Kantig en stellig deze voor oogen stellende en tevens zóó dat de
sobere omschrijving alleen de stomme, maar des te schrijnender smart tot uitdrukking
brengt, bereikt hij, buiten en boven alle verdiensten van vormelijkheid, een sublimiteit,
waartoe geen zijner tijdgenooten in staat is geweest. De achtergrond, waarin, als
ware het een vizioen, de Kruisiging achter een heuvelrichel zich voltrekt, is opzettelijk
wazig gehouden, van schildering zoowel als van tint. De geheele toon van dit paneel
is zwart en amberkleurig, van uiterste gevoeligheid en zonder een zweem van
effectbejag. Het lijk van Christus is op de knieën der Moeder gestrekt in heel de
schamele realiteit van zijn letale naaktheid; en hoezeer de kunstenaar er op uit was
het ‘motief’ van 't opperste lijden niet op gangbare wijze,
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maar uit eigen waarneming te vertolken, blijkt wel uit de prachtige studieteekening,
die hij voor het paneel van zoo bescheiden afmetingen maakte en die ons in het
Prentenkabinet te Berlijn bewaard is gebleven (Afb. 6). Daar in het Museum is ook
de kleine, in ascetische schraalheid rank voor een kustlandschap staande figuur van
St. Jan den Dooper. Vindt men in de Ferrareesche schilderkunst iets van den g e e s t
van Rogier van der Weijden terug, dan is dit meer in zulke paneelen van Roberti dan
in de van anecdotische vindingrijkheid getuigende schilderijen van een Tura. Doch
de tusschenruimte van een halve eeuw doet hier het ‘contact’ tusschen Vlaming en
Ferrarees wel heel betrekkelijk, om niet te zeggen problematisch, om niet te zeggen
denkbeeldig worden. Indien er van invloed sprake moet zijn, dan is het veeleer die
van Mantegna en die der Bellini, welke zich laat gelden. Aan Mantegna is trouwens
de St. Jan te Berlijn langen tijd toegeschreven geweest. Andere belangrijke werken
van Roberti zijn het groote altaar dat hij in 1480 schilderde voor Santa Maria in Porta
Fuori te Ravenna (nu in dei Galleria di Brera te Milaan) en de groote St. Sebastiaan
in de Uffizi te Florence, die vroeger op naam van Pietro Poliamolo werd
gecatalogiseerd.
Aangezien Ercole Roberti, hofschilder sedert 1487 als opvolger van Tura, van een
zéér productieve periode der Ferrareesche schilderschool de centrale meester is
geweest, wordt ook veel op zijn naam ‘geëtiketteerd’, dat met zijn atelier alleen in
zeker stylistisch verband staat. Vooral in den kunsthandel komt dit voor; doch ook
op de tentoonstelling te Ferrara zag men verschillende voorbeelden van zulke
nood-toeschrijvingen.
Een ander belangrijk meester van de school, welke wij hier bespreken, is Francesco
del Cossa. In 1436 geboren, als zoon van een bouwmeester, is hij meer de tijdgenoot
van Tura dan van Roberti. Hij stierf nog betrekkelijk jong in 1478.
Het eerste bericht, dat wij over zijn kunst hebben, bestaat in een contract uit het
jaar 1456 voor schilderwerk op den muur in de Domkerk te Ferrara. De vader is
garant dat de zoon zijn verplichtingen stipt en deugdelijk zal nakomen. Dan volgt
den 25en Maart 1470 het verzoekschrift, tevens bezwaarschrift, dat Francesco tot
zijn landsheer, Borso d'Este, richtte. Hij zet daarin uiteen, dat drie muurvlakken van
de hoofdzaal in 't paleis Schifanoia door hem alléén zijn geschilderd, en zonder dat
Cosmè Tura, principaal en leider van het werk, daarin de hand zou hebben gehad.
Het rekest staat geducht op zijn pootjes: De miskende schilder verklaart in krachtige
termen, dat de ontvangen betaling van tien duiten per vierkante voet buiten alle
verhouding is tot hetgeen hij heeft gepresteerd. 't Is hem echter niet zoozeer om het
geld te doen; hij komt er vooral tegen in opstand, dat hij, die ‘al eenigen naam heeft
gemaakt’, behandeld wordt als ‘de meest miserabele schildersgezel van heel Ferrara.’
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De zaak werd onderzocht, doch het rescript van den hertog, die wegens zijn
rechtvaardigheidszin bekend stond, luidde afwijzend. Blijkbaar had een ruzie met
Tura (zelf maar zes jaar ouder dan zijn helper) den gekrenkten Cossa tot een
aanmatiging verleid, al mag hij dan ook zelf eerlijk overtuigd zijn geweest voor zijn
goed recht op te komen. Wie nu na vijf eeuwen de zaal betreedt en daar, op zijn beurt
aanmatigend, zich als scheidsrechter opwerpt, ziet duidelijk dat ontwerp en opzet
van de gezamenlijke schilderingen slechts van één hand zijn kan. Cossa heeft hier
stellig meer uitvoerend dan scheppend gewerkt, al mag hij dan ook in de decoratie
van den betrokken wand een groot aandeel hebben gehad.
Het conflict met zijn collega had evenwel ten gevolge, dat de meester in zijn
verbolgenheid Ferrara verliet en elders zijn geluk beproefde. Hij vond dit te Bologna,
waar hij verder leefde en stierf.
Cossa is kloeker dan Tura in zijn gestalten en ook constructiever. Zijn St. Jan de
Dooper en Sint Pieter in de Galleria di Brera te Milaan (afb. 7), eenmaal deel
uitmakende van het altaarwerk geschilderd voor de Capella Griffoni in de Domkerk
te Bologna, zijn daarvan het bewijs. Het middenpaneel dezer ‘ancona’ (anderhalve
meter hoog) bevindt zich in de ‘National Gallery’ te Londen en vertoont de
monumentale figuur van den Domenicaner heilige St. Vincentius Ferrero. Uit dit
drieledig hoofdwerk ziet men, hoe Cossa het bijkomstig ornament niet versmaadt,
doch het terugbrengt tot een minimum. Hij heeft daarbij de duidelijke bedoeling het
enkel als rhythmische begeleiding te doen dienen, doch trekt er tevens voor een
onmisbare kleurnoot partij van. De St. Pieter, dien wij afbeelden, draagt een okergelen
mantel, rood gevoerd, over een tunica van zwart-groen. Dit gamma vindt zijn
noodzakelijk complement in het levendig rood van het als ornament opgehangen
kraalsnoer, terwijl dit t e v e n s als luchtig festoen, de gestalte in 't vierkant helpt
omlijnen. De neerdalende vertikaal, door den afhangenden sleutel nog verzwaard,
wordt opgevangen door de opstijgende, secundaire vertikalen der rotsformaties in
den achtergrond. De helling van den tweeden sleutel, dien de apostel in de hand
houdt, accentueert haast onmerkbaar den aanvang van den invallenden diagonaal
welke ook door den blik, die op het open boek rust, gevolgd wordt. De plaatsing van
dit boek zelf is evenzeer rhythmisch verantwoord, en dat zijn ook de bewogen,
gecompliceerde plooien van den mantel.
Veelal wordt ook aan Cossa toegeschreven de werkelijk bij uitstek monumentale
figuur van ‘de Herfst’, een der beste Italiaansche meesterwerken waarop het
Berlijnsche Museum kan bogen (Afb. 8). De jonge vrouw die daar staat, spade in de
hand, schoffel over den schouder, is van een onomslachtige kordaatheid, elkeen
verbluffend die het kunstwerk ooit aanschouwde. De gestalte is iets meer dan één
meter hoog, doch men bewaart er, steeds opnieuw, de herinnering van als ware zij
levensgroot. Met de forsche figuur
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zijn de stille tinten van het paneel (bleekblauw en grijsgroen voor lucht en landschap;
zeer zacht purper, bleeker nog dan dat der tijdelooze, voor het gewaad) niet in
tegenspraak. Het milde, ingetogen koloriet verhoogt eenerzijds nog de stoere
stelligheid dezer allegorie en verleent er tevens die vreemde, verdroomde stemmigheid
aan, welke haar plaatst buiten alle vulgair-boersche realiteit. M.a.w. juist door het
koloriet heeft er een geniale transpositie plaats gevonden, die een plompe
wijngaardenierster, een meid in modderlaarzen, maakte tot een rustiek zinne-beeld.
Doch uit Arcadia komt zij niet: zij behoort wel degelijk thuis in die vlakte en is
vertrouwd met die lage heuvels, die in den achtergrond zichtbaar zijn.
Is dit werk nochtans van Francesco del Cossa, zooals kenners verzekeren?
't Zachtzinnig ‘kleurloos’ koloriet, zonder eenige sprekende noot, is het zijne n i e t .
Dat eenvoudige, onheroïeke landschap met zijn cadans van simpele golvingen, is
het zijne n i e t . De drapeering der figuur, onomslachtig, rul en haast summier, is de
zijne e v e n m i n .
Voor wie de werken van Pierro della Francesca te Arezzo, te Urbino, te Borgo
San Sepolcro en te Rimini kent is het duidelijk, dat deze ‘Herfst’ daarmede nauw
verwant is; - doch Cossa vertoont die verwantschap n e r g e n s .
Verder weten wij, dat het paneel, samen met drie dergelijke allegorische figuren
van gelijke afmetingen, deel uitmaakte van de versiering (betimmering) van den
befaamden ‘studio’ in het kasteel Belfiore. De lotgevallen der paneelen zijn tot het
einde der achttiende eeuw nauwkeurig bekend, en ook is bekend welke kunstenaars
er achtereenvolgens voor den ‘studio’ gewerkt hebben. Hun namen immers staan in
de rekeningen trouw vermeld; .... doch die van Francesco Cossa komt daarin n i e t
voor.
Wij weten, dat Michele Pannonio in 1459 de ‘Ceres’ - d.i. de ‘Zomer’ - schilderde,
die nu in het Museum te Budapest bewaard wordt. Het paneel is gesigneerd. Cosmè
Tura leverde in 1460 de ‘Lente’, die sedert in de National Gallery te Londen een
plaats heeft gevonden. De ‘Winter’ is spoorloos verdwenen. Maar w i e schilderde
de ‘Herfst’?....
Samen met Tura's ‘Lente’ bevond dit paneel zich nog in het midden der vorige
eeuw in de verzameling Costabili te Ferrara. Na smadelijke export keerde het er nu,
ter gelegenheid der tentoonstelling, triomphant doch tijdelijk terug. Maar als deze
expositie één positief resultaat heeft gehad, dan is het wel dit, dat Cossa als maker
daarvan voortaan volstrekt uitgesloten moet blijven. Tevens echter werd duidelijk
in welk verband het meesterwerk geplaatst dient te worden.
Met groote waarschijnlijkheid is het geschilderd door een der gebroeders Lorenzo
en Cristoforo Canozzi, ook genaamd naar hun geboorteplaats: de Lendinara. Deze
beide kunstenaars muntten vooral uit door intarsie-werk, doch zij hebben ook
geschilderd. Reeds onder Lionello, dus al vóór 1450,
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werkten zij herhaaldelijk voor Belfiore en reeds tijdgenooten deelen mede, dat zij
‘vrienden en navolgers’ waren van Piero della Francesca. De wiskundige Luca Pacioli
- beroemd door zijn leer van 't perspectief - verzekert dat Lorenzo Canozzi dezen
‘zoo dierbaar was als een broeder’, en Pacioli blijkt zoowel Piero als de Canozzi
persoonlijk goed te hebben gekend. Geboren in 1425, stierf Lorenzo in 1477.
Christoforo, de jongere, overleed in 1488.
Van den laatsten bezitten wij een voluit gesigneerd schilderij uit het laatste jaar
van zijn leven: een Tronende Madonna, in de stedelijke pinacotheek te Lucca (op de
tentoonstelling aanwezig). Dat werk, kloek opgebouwd, vertoont zéér sterk den
invloed van Piero della Francesca. Evenals de ‘Herfst’ munt het ook uit door
onomslachtigheid, zooals men dat van een intarsiator, die met stukjes licht en donker
hout zijn figuren heeft te ‘schilderen’, en geen kolorist zijn k a n , uitteraard mag
verwachten. Evenwel zou men te ver gaan door te zeggen, dat geen ander dan
Cristoforo voor den schepper van den ‘Autunno’ mag worden gehouden. Het feit op
zich zelf, dat dit werk niet minder dan ongeveer d e r t i g jaar v r o e g e r dan de
‘Madonna’ ontstaan moet zijn, maant tot omzichtigheid. Van Cristoforo kennen wij
de vier prachtige geïntarsieerde paneelen met de Evangelisten, die aan de domkerk
te Modena toebehooren: gesigneerd en gedateerd 1477. Zij zijn meesterlijk, ook in
perspectivisch opzicht, doch geven evenmin een stellig uitsluitsel. Lorenzo, die in
1460 vijf-en-dertig jaar oud was en toen de leiding had van het atelier, kan even
goed, en eerder nog, voor den schilder van den ‘Herfst’ worden gehouden dan zijn
jongere broeder. Zou het in dat geval het eenige penseelwerk zijn, dat van zijn hand
is overgeleverd?...
***
De voornaamste Ferrareesche meester uit het einde der 15de eeuw is Lorenzo Costa.
Geboren in 1460 was hij de leerling van Cosmè Tura, zooals ook uit zijn ‘St.
Sebastiaan’ in het Museum te Dresden duidelijk blijkt. Zoodra hij zich echter tot
zelfstandig meester had ontwikkeld, bleef hij niet in zijn vaderland gevestigd, doch
toog naar Bologna, waar reeds vóór hem Francesco del Cossa en Ercole dei Roberti
tot aanzien waren gekomen. Feitelijk zijn het deze twee schilders geweest, die er het
meest toe hebben bijgedragen, dat (opmerkelijk laat) een bepaalde Bologneesche
school zich vormde. Niet dat in een universiteitsstad als Bologna de Renaissance
eerst kort voor 1500 hare intrede zou hebben gedaan, maar artistieke ‘straling’ is er
van haar niet uitgegaan, éérdat de meesters uit Ferrara met hun fresco's en retabels
het voorbeeld hadden gesteld. De omstandigheid, dat Bologna zelf tot omstreeks
1475 niet over eminente krachten beschikte, verklaart ook hoe kunstenaars uit de
naburige residentie der d'Estes hier zoo grif
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emplooi vonden, en dat niet ter opluistering van een hof zoozeer, als wel in dienst
van notabele burgers, wanneer dezen de beschildering van een bepaalde kapel
bijzonder ter harte ging.
De ‘Heer’ van Bologna, Giovanni Bentivoglio, was ook zelf meer patriciër in zijn
stad dan ‘princeps’, regeerend vorst. Zijn ternauwernood gevestigde dynastie kon
om goede redenen niet van dien luister omgeven zijn, gelijk die elders in zwang ging.
Schoon minder ‘burgerlijk’ dan die der Medici te Florence, deelden de Bentivogli
toch met dezen een min of meer wankel bestaan door de ontstentenis van een loyaliteit
der landskinderen, waarop het landsheerlijk gezag als op een grondslag kon rusten.
De stad en haar gebied stonden bovendien onder de suzereiniteit van den Heiligen
Stoel. Dat stond Ferrara zeer zeker ook; doch de markgraven, reeds wegens hun
rijkdommen en geoefend leger meer autonoom, waren als keizerlijke hertogen (van
Modena) vooreerst totaal onaantastbaar. Zoodra paus Julius II den Bentivoglio niet
langer duldde, was het uit met diens bestier. En dat einde was al aanstaande, toen
Lorenzo Costa voor Giovanni II in de jaren 1488-'90 de familiekapel in San Giacomo
Maggiore met de wandschilderingen versierde, die wij thans nog bewonderen. Zij
vertoonen duidelijk den invloed van Roberti, die tusschen 1480 en '87 (zooals wij
zagen) te Bologna een leidende plaats had ingenomen.
Als hoofdwerk van Costa te Bologna geldt echter niet deze fresco-reeks, maar het
statig altaarstuk, dat hij in 1492 voor de domkerk, San Petronio, voltooide (afb. 10).
Dit in ieder opzicht volstrekt g a v e kunstwerk, edel van opzet en even doordacht
als doorwrocht in al zijn onderdeelen, behoeft nauwelijks eenige toelichting. Het is
zoo puur en klaar als een schilderstuk der nu geheel voltrokken Renaissance slechts
zijn kan. De afbeelding spreekt voor zich zelf. De tegenstelling tusschen den
geharnasten St. Joris rechts en den n a a k t e n St. Sebastiaan links - tegenstelling,
die tevens het evenwicht schraagt - spreekt op het eerste gezicht. De H. Maagd met
het Kind is in hare lieftallige, onberispelijke verhevenheid voor elkeen genaakbaar,
en op ieder willekeurig oogenblik. De neerslachtige zoo goed als de levenslustige,
de deemoedige zoowel als de toornige, kan zich in hare aanschouwing verkwikken.
Men gevoelt: zóó behoort het ook; en toch stemt de gemeenzaamheid wrevelig, omdat
de mensch in het kunstwerk toch altijd iets wil zien of bevroeden, dat hem ónvoldaan
laat. De voorgewende, de vermeende perfectie voelt hij als een aanmatiging, naïef
of hooghartig, al naar gelang, doch altijd als iets hinderlijks. Zoo is de mensch. Die
van tegenwoordig tenminste.
Wat den St. Sebastiaan betreft, die was een lievelingsfiguur van Costa. Herhaalde
malen heeft hij hem sedert zijn jeugd geschilderd: eerst heroïsch, dan een enkele
maal lompweg naar het leven, eindelijk (zooals op dit stuk en op het beroemde paneel
in de Uffizi te Florence) geïdealiseerd: welge-
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maakt en rank als een ephebus der Grieken. Zoo zou St. Sebastiaan te Bologna
voortaan blijven tot Guido Reni toe.
Op dergelijke wijze gaaf als op dit groote altaarstuk is Costa ook op zijn kleinere
paneelen, die steeds met even groote zorg zijn afgewerkt. Een fraai voorbeeld daarvan
is de predella (voluit gesigneerd en gedateerd), die hij in 1499 voor een der kerken
te Bologna schilderde. Zij stelt voor de ‘Aanbidding der Koningin’ en is van een
onderhoudende fleurigheid, zooals die voor de toenmalige Ferrareesche en
Bologneesche school gelijkelijk kenmerkend was geworden. (Afb. 9). Costa zou ook
het altaarstuk zelf hebben geschilderd, indien zijn landsheer hem niet dringend naar
Ferrara ontboden had, waar hem schilderwerk o.a. voor de Domkerk werd opgedragen.
Francesco Francia, de beste inheemsche schilder te Bologna, op zijn beurt onder den
invloed van Del Cossa en Roberti gevormd, nam de bestelling over. Reeds toen was
Costa er op aangewezen zich op de kunst van Francia en van Perugino zooveel
doenlijk in te stellen ten einde geen terrein te verliezen. Te Bologna kon hij blijven
wedijveren, doch het is hem toch aangenaam geweest, toen Isabella d'Este in 1506
haar echtgenoot, den markies van Mantua, wist te bewegen hem tot hofschilder aan
te stellen als opvolger van Andrea Mantegna. Te Mantua is Costa in 1535 gestorven.
De toenmaals gangbare schilderkunst werd in de sfeer van Ferrara gedurende deze
periode ook door verscheidene meesters uit Modena beoefend. Daar zijn in de eerste
plaats de gebroeders Agnolo en Bartolomeo degli Erri, die zoowel voor Borso als
voor Hercules I d'Este hebben gewerkt, voorts Francesco Bianchi Ferrari met zijn
altijd wat aanstellerige, vaak drukke composities, en ook Pellegrino Aretusi, gezegd
‘il Munari’, bekend als helper van Rafaël. Uit Parma schijnt Gian-Francesco Maineri
afkomstig te zijn, die van 1489 tot 1504 in dienst der d'Estes heeft gestaan. Ercole
di Giulio Cesare Grandi was als architect én als schilder tusschen 1490 en 1510 aan
het hof verbonden; doch aangaande dienst artistieke persoonlijkheid dient nog veel
te worden opgehelderd. Over deze en nog andere kunstenaars kan in het bestek van
dit artikel onmogelijk anders dan terloops sprake zijn. Zelfs verdienstelijke anoniemen
zouden een nadere behandeling verdienen.
Bijzondere aandacht moet hier echter nog gewijd worden aan den grooten phantast
Giovanni de' Luteri, gezegd Dosso Dossi. Geboren te Ferrara in 1480, was hij te
Venetië de leerling van Titiaan en werd wellicht door den hertog zelf tot dezen
gezonden om het schildervak te leeren. In 1515 vergezelde hij Alfonso I d'Este naar
Spanje en bevond zich in 1519-'20 te Rome, waar hij Rafaël leerde kennen. Na een
zeer werkzaam leven overleed hij te Ferrara in 1542.
Als meester der Hoogrenaissance moet men Dosso Dossi vooral niet onderschatten.
Groot is zijn oorspronkelijkheid, daar hij zich van den machtigen Venetiaanschen
invloed van meet af aan zoo goed als geheel heeft weten te
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emancipeeren. Daarbij was hij veelzijdig als geen ander. Velen kennen meesterwerken
van zijn hand als den Weeklagenden Apollo in de Galleria Borghese te Rome of de
H. Familie in Hampton Court Palace. Wie ze eens gezien heeft, vergeet ze nimmer.
- Doch de bezoekers van de tentoonstelling te Ferrara hebben voortaan het voorrecht
de beteekenis van Dosso's gezamenlijk ‘oeuvre’ te kennen; want geen meester was
zoo goed als hij vertegenwoordigd.
Daar was het belangrijk jeugdwerk uit het Museum te Dresden ‘de Droom’ (afb.
11): een slapende vrouw, omgeven door bizarre spookgestalten, terwijl de
verschrikking van een fellen brand in den achtergrond zichtbaar is. (Dosso moet te
Venetië het werk van Jeroen Bosch hebben gekend). Daar was een ander jeugdwerk,
mogelijk nog vroeger ontstaan, de tooveres Circe voorstellend, te midden der dieren,
eigendom van Lord Duveen of Millbank. Daar was ook de later geschilderde, meer
heroïsch opgevatte ‘Circe’ uit de Galleria Borghese te Rome, den onmiddellijken
invloed van Ariosto's heldendicht verradend, en het weinig bekend hoofdwerk met
de sluimerende Antiope uit de verzameling van den Earl of Northampton (Afb. 1).
Deze en andere werken doen zien, hoe Dosso, tot een rijp meester ontwikkeld,
tweezijdig is in zijn techniek, waardoor zijn persoonlijkheid op een hoogst
eigenaardige wijze als 't ware verdubbeld wordt. Hij is nu eens fijn en strak, soms
haast email-achtig van toets, dan weer past hij een breedere, korrelige, typisch
‘Venetiaansche’ schilderwijze toe. Op een uitvoerig doek als de ‘Antiope’ worden
de twee technieken gecombineerd: sommige partijen zijn glad gedaan met een vasten,
nadrukkelijken streek (zooals het gebladerte van de boomgroep); andere gedeelten
(het naakt vooral en het landschap) zijn met toepassing van een meesterlijk ‘sfumato’,
in een zachtzinnige verwaasdheid behandeld: niet week, noch vloeiend, integendeel
met een werkelijk boetseerende gedegenheid; doch deze wordt van zakelijk en
vastberaden opeens streelend, vibreerend, extatisch. De kleur van het geheel is bij
uitstek rijk en verzadigd; het landschap, zooals steeds bij Dosso, geen weergave doch
evocatie van de natuur.
Een prachtig voorbeeld van de breede, ‘extatische’ techniek, alléén toegepast, is
de ‘Allegorie der Muziek’ in het Museum Horne te Florence. (Afb. 12). Hier is de
vrouwelijke hoofdfiguur weder als een toovenares in vervoering neergezeten. De
magische muziekcirkel ziet men ook gegrift op de marmerplaat, waarop zij de
linkerhand laat rusten. Naast haar de gestalte van den herculischen smid, die den
hamer op het aanbeeld deed klinken en zich nu omwendt naar den genius, die hem
met een blik schijnt te bezielen. Een felle windvlaag doet de vlam van de toorts, die
het kind in de vuist houdt, horizontaal flakkeren en waait tevens den donkerrooden
mantel van den smid hóóg op. Want ook het ruischen of bulderen van den wind is
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muziek.... Zijn adem vaart door de compositie. De tweede vrouw, rechts, houdt het
hoofd luisterend geheven.
In dezen zelfden stijl en uit hetzelfde ‘magische’ palet zijn ‘de Nymf en de Sater’
in de Galleria degli Uffizi geschilderd en ook ‘de Nar met het Schaap’ in de Galleria
Estense te Modena. Over de forsche portretten van Dosso willen wij hier niet spreken,
doch alleen aanstippen, hoe de Ferrareesche tentoonstelling afdoende heeft
uitgewezen, dat de ‘Krijgsman’, die in ons Rijksmuseum, vragenderwijs wel aan den
meester werd toegeschreven, zeker niet van zijn hand zijn kan. Dat portret, subtiel
van tintellichten op 't harnas, glanzig in zijn schaduwen en verfijnd in de aandachtige
allure, moet zeer stellig aan de Venetiaansche school teruggegeven worden.
Dosso Dossi, had een broeder, Battista, die zijn helper is geweest en die tusschen
de jaren 1520 en 1550 ook als zelfstandig meester is opgetreden. Wil men zien, welke
ontwikkeling de school van Ferrara in een kwart-eeuw heeft doorgemaakt, dan
vergelijke men een ‘Madonna met het Kind’, zooals een anoniem meester (wellicht
Bartolomeo degli Erri) die omstreeks 1485 schilderde, dus vóór de Hoogrenaissance
zich voltrokken had, met een paneel met gelijke voorstelling van dezen Battista Dossi,
die werkte toen het hoogtepunt der sublimiteit voorgoed was overschreden. (Afb. 13
en 14). Eenerzijds een schroomvallige bezonkenheid, die zoowel naar formeele
juistheid als naar broze bevalligheid streeft; anderzijds de dynamische bewogenheid,
die in de elkaar tegengestelde hoofdwendingen, in de deinende plooien, ja, tot in de
wervelende aureool der Moeder toe, en in de blonde kroesheid van het gebarend
Kind, tot uiting komt. Dat zegenend gebaar is ‘hetzelfde’, dat ook het vroegere paneel
te zien geeft; - maar hoe a n d e r s is het!
De tijd gaat evenwel nog verder!
Het extatische, zooals het in een St. Jan den Dooper van Dosso Dossi zoo sterk
tot uiting komt (opaal-dampig en kopergroen als van een bengaalsch licht overschenen
is het landschap achter de roode profetische figuur; afb. 15), wordt reeds in een
jongeren tijdgenoot, Benvenuto Tisi, genaamd Il Garofalo (1481-1559),
getransponeerd in dat andere verhevene, dat zonder triviaal of gemeenplaatselijk te
zijn, toch spanning mist en de draagkracht van het grootsche ontbeert. Garofalo is
vooral zachtaardig, bloemig en zoetrookig. Zijn borstbeeld van den H. Jacobus,
Christus' broeder (evenals de St. Jan van Dossi in de Galleria Pitti te Florence; afb.
15), is niet visionair, maar van een milde, vroom verdoezelde innemendheid. In
andere werken is Garofalo nóg bekoorlijker: mededeelzaam en verteederd. Zijn
inkleeding van de gewijde, gangbare stoffen is novellistisch, vergenoegd en schrander.
Hij streefde Rafaël op zijde met wien hij eenige jaren bevriend was. Toen hij in 1550
blind werd, had de school van Ferrara juist een eeuw bestaan. En vond in die
verblinding haar einde.
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Een kwarteeuw balletgeschiedenis
door Cornelius Conyn
I
Aan Rolf de Maré, den stichter van de ‘Archives Internationales de la
Danse’.
SERGE de Diaghilew, de onvergetelijke schepper van de Russische balletten die van
het begin dezer eeuw tot heden toe, vijf jaar na zijn dood, zulk een grooten invloed
op bijna alle schoone kunsten uitoefende, gaf de wereldpremière van zijn eerste werk
in 1909 te Parijs. Kurt Jooss, leider van de Folkwangbühne verwierf in 1932 tijdens
het internationale danscongres, onder de auspiciën van den Maecenas der moderne
danskunst Rolf de Maré te Parijs gehouden, den eersten prijs voor zijn ballet ‘De
Groene Tafel’ en verwierf zoodanig een wereldbekendheid, bevestigd door zijn
triomfantelijke tournées der twee laatste jaren. Bij een andere balletgroep, die van
Ida Rubinstein, treedt hij voor het eerst als onafhankelijke Strawinsky choreograaf
op (in het ballet Persephoné, volgens een tekst van André Ghide in Mei 1934 in de
Opera te Parijs gecreëerd). Ida Rubinstein zelf werkte in 1909 als mime en
declamatrice aan de eerste Diaghilew balletten mede. Zoo sluit zich dus eenigermate
de vijf-en-twintig jarige cirkel waarin groote scheppingen, velerlei stroomingen,
nieuwe tradities werden omvat en waarin de opvolgers van de inmiddels verdwenen
dansgenieën en organisatoren hun eerste schreden leerden zetten.
Het groote succes dat het Kurt Jooss ballet ook in Holland behaalde, ligt nog versch
in ieders geheugen. ‘Pathetisch en fenomenaal....’ schreef Buning, ‘Een evenement....’
zei Henri Borel. En inderdaad, dit ballet is een der merkwaardigste, zoo al niet
belangrijkste verschijnselen in de dansgeschiedenis der laatste jaren. Tevens is het
misschien het eenige van oorsprong Duitsche ballet - uit de leerschool van Rudolf
von Laban voortgekomen - dat zich, meer dan men zich bij een eerste aanschouwing
bewust is, geïnspireerd heeft op en geleerd heeft van de Russische balletten, vooral
die welke door de choreograaf Fokine geënscèneerd werden, waarbij de werkelijk
klassieke danskunst deels opgeofferd werd aan mimiek, een sterk doorgedreven
gebarenspel en uiterst geraffineerde groepopstelling, die door dit laatste weer verwant
wordt aan een moderne Duitsche school als die van Mary Wigman.
De werkelijke ballettraditie, waarmee wij ons in deze beschouwing uitsluitend
zullen bezig houden en die, hoe zuiver ook met het moderne wezen
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evolueerend en zich aan de moderne psyche aanpassend, toch in wezen een klassieke
kunst blijft op een driehonderdjarige traditie en een zich langzaam ontwikkelende
school van techniek gebaseerd, is in de laatste kwarteeuw het uitsluitend erfdeel van
de Russisch-Latijnsche school geworden. De groote danssterren, Pavlova aan het
hoofd, de geniale Nijinsky, de balletmeesteres Nijinska, Fokine, Karsavina, later
Mussine en Lifar, kwamen allen voort uit de Imperiale Russische school, waar een
Petipa en een Cechetti de Fransche en Italiaansche methode ineen deden vloeien met
de Russische opvatting om een geheel van zuivere kunstinspiratie en weergalooze
techniek te scheppen die alle nationale grenzen te buiten ging, doch die in wezen
steunde op wat elk land afzonderlijk aan techniek en vormgeving had voortgebracht.
Vandaar ook dat wij enkele phenomenen, zooals Isadora Duncan en Joséphine
Baker, beiden uit het land zonder verleden gekomen, en die ongetwijfeld invloed
hebben uitgeoefend op het rythme der plastische kunsten, buiten beschouwing moeten
laten, daar hun invloed op het ballet slechts zijdelings was, zeker niet meer dan het
versnelde tempo van een machine, de moreele spanning van een wereldevenement
als de oorlog of de ontdekking van de negerkunst, die zich allen als aanleiding tot
een balletgegeven in de geschiedenis van den dans mogen weerspiegelen doch die
niet verder tot het intrinsieke evolueeren van deze kunst bijdroegen.
Vandaar ook dat het pogen van een Jacques Dalcroze, het Helleensche
schoonheidsideaal te benaderen, de groepdansen van een Hellerauschool, de
dansdrama's van Mary Wigman's leerlingen, ‘Duitschland's grootste moderne
danseres’, of het lofwaardig streven in Holland van een Gertrud Leistikow, allen in
zekeren zin erfgenamen van Isadora Duncan's theorieën, buiten beschouwing blijven.
Merkwaardig is, dat deze jonge kunst zich voor vernieuwing en inspiratie vooral
naar het Oosten keert. En dat, wat voor ons Westerlingen nu eenmaal altijd onbegrepen
blijft, wordt vertaald in een typisch Germaansch expressionisme tot symbolen,
pantomimes, vertellingen, sterk, soms wild van uitdrukking en helaas dikwijls meer
wild dan schoon. Geen strenge technische schooling legt een dwang op, geen eerbied
voor traditie toomt de ongebreidelde fantaisie.... Het is dan ook een open vraag of
deze jonge kunst, soms door innerlijke dualiteit gesplitst en verzwakt, niet reeds het
zenith van den roem bereikt heeft; interessant blijft als tijdsuiting waarin ook op veel
andere kunstgebieden verwarde en roerige talenten buiten de boorden van de aesthetica
traden, doch zonder durende waarde.
Deze blijvende waarde van een zoo vergankelijk iets als een ballet heeft Serge de
Diaghilew gedurende zijn twintig jaren streven met zijn Russische groep bereikt,
niet alleen door den grooten invloed, welke deze opvoeringen uitoefenden op alle
plastische kunsten, doch ook doordat zij een sterk bedreigde kunst, die door de
politieke gebeurtenissen uit de bakermat - Rusland - voorgoed was verdreven, in
stand hielden niet alleen, doch ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

379
nieuwden en versterkten met behulp van de samenwerking van al wat de artistieke
wereld aan jonge talenten bood. En uit dit onvergelijkelijk ensemble kwamen de
groote sterren als Pavlova, Tamara Karsavina, Nijinska naar voren, die zelf balletten
stichtten waarmee zij de wereld rondgingen; terwijl onder den invloed van dit
voorbeeld een andere groep, de ‘Zweedsche balletten van Jean Borlin’, werden
gevormd, die vijf jaar lang ondanks meer dan één misgreep toch ook veel belangrijks
aan de wereld zou schenken. Een aparte vermelding verdient in die twee eerste
glorierijke jaren van het Diaghilew ballet met Pavlova en den legendarischen danser
Nijinsky, Ida Rubinstein, mime en declamatrice, die zich later door groote financieele
middelen gesteund onafhankelijk zou maken en die ook een eigen balletgroep stichtte,
in zekeren zin na Diaghilew's dood diens traditie volgend, zooals de jonge solodanser
Serge Lifar dat aan de groote Opera te Parijs deed, waar hij onmiddellijk na de
oplossing van het Russische ballet als eerste danser zijn intrede deed. De werkelijke
artistieke erfgenamen schijnen echter Kolonel de Basil's Balletten van Monte Carlo
te worden, die voor het eerst in 1932 optraden met een groep, danssterren en
choreografen, allen nog gevormd door den Grooten Meester en die sindsdien met
steeds stijgend succes de scheppingen van zijn oude repertoire opnieuw geven,
afgewisseld met belangrijke noviteiten.
Indien wij dan nog een aparte plaats inruimen aan Argentina's streven, een nationaal
Spaansch ballet in het leven te roepen (1928/1930) en de pogingen in diezelfde jaren
vermelden van Vera Nemchinova en la Nijinska, aan de Parijsche ‘Opéra Russe’
verbonden, om het erfdeel van den klassieken dans hoog te houden, hebben wij wel
de voornaamste manifestaties de revue laten passeeren. Wij zullen dan opmerken,
dat na het eerste, verpletterende en openbarende vooroorlogsche succes van de
Russische balletten, die daarna tot aan 1922 toe bergafwaarts gingen om vervolgens
tot aan het einde steeds grooter invloed te krijgen, het vooral de vijf laatste jaren zijn
geweest, die voor de geschiedenis van den dans van het grootste belang waren.
In die jaren toch zagen wij in de eerste plaats het verdwijnen van haar, die voorzeker
het grootste dansgenie dezer eeuw was, Anna Pavlova en tevens de verwarring,
veroorzaakt door de dood van den Grooten Meester en Organisator, die velerlei
verspreide talenten achterliet, welke zich echter na eenig tasten en zoeken op
gelukkige wijze wisten samen te voegen en door hun scheppingen de wereld bewezen,
dat Diaghilew's werk niet vergeefs was geweest en dat men nog steeds doorgaat
hieraan verder te bouwen. Zooals reeds gezegd: het zijn de Monte Carlo Balletten
eenerzijds en - alhoewel in mindere mate - Serge Lifar aan het hoofd van de
Operaballetten anderzijds, waarvan men met vertrouwen de altijddurende vernieuwing
van de balletgeschiedenis mag verwachten.
Zeer zeker de vernieuwing. Want hoe paradoxaal het sommigen, die in
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het ballet slechts een verouderde opera-overlevering zien, ook mag lijken, het is zeer
zeker een van de meest levende en meest ‘moderne’ kunsten, die in alle opzichten
evenementen uit het leven weerspiegelt en zich nauw aanpast bij de steeds wisselende
psyche van de komende generaties. Deels komt dit doordat de kunstenaars zelf allen
jong zijn; een balletcarrière kan men met vijftien jaar aanvangen, maar haast nooit
langer dan tot het vijf en dertigste, uitzonderlijk veertigste, levensjaar doen duren.
Als illustratie van deze moderne oriënteering, die zich door huidige belevenissen
laat inspireeren, kan dienen het nieuwste balletonderwerp van Serge Lifar, dat in het
volgend seizoen in de Opéra, dien eerbiedwaardigen grijsaard onder de Parijsche
monumenten, voor het eerst zal worden opgevoerd. De titel is ‘L'équipé stratosférique’
en op de muziek van Debussy's ‘La Mer’ zal de koene ontdekking van twee jonge
stratosfeeronderzoekers worden gedanst, die op Venus belanden, waar zij als Goden
worden ontvangen. Het ballet is opgedragen aan de nagedachtenis van al de vliegers
die gedurende hun ontdekkingstochten het leven lieten. Voorwaar een ‘up-to-date’
gegeven!
Doch laten wij teruggaan tot dat eerste merkwaardige jaar van Diaghilew's balletten
om vervolgens de voornaamste scheppingen van die eerste gelukkige periode te
bespreken, die ons via de Zweedsche balletten tot aan het tweede tijdperk, die van
de Fransche inspiratie, zal voeren. Want de eerste jaren werden voornamelijk werken
van Russische componisten opgevoerd en ook decoratie en costumeering kwamen
uit de werkplaatsen van nationale artiesten. De balletten werden altijd als een geheel
van de drie kunsten, muziek, schilderkunst en dans, geconcipieerd en het verwijt
werd zelfs gehoord, dat de dans dikwijls slechts in de laatste plaats kwam, opgeofferd
aan de pracht van decor, costuum en muziek; even zooveel openbaringen van
Oostersch barbaarsche pracht voor een verrast publiek dat zich trouwens dikwijls fel
zou kanten tegen de voor dien tijd alles revolutionneerende kunstuitingen als
bijvoorbeeld de eerste Strawinsky balletten.
De choreographie van alle balletten was aan de jonge en zeer talentvolle Fokine
toevertrouwd.
De kleurrijke, weelderige decors, van een verbluffend ‘modernisme’ - we schrijven
1909 - waren van de toen nog onbekende schilders Alexander Benois en Léon Bakst;
later kwamen als decorateurs vooral Madame Gontcharova en haar echtgenoot
Larionow op de voorgrond. Op het eerste programma kwamen de Dansen uit de
opera ‘Le Prince Igor’, van Borodine voor, verder ‘Le Pavillon d'Armide’ van
Tcherepnine en het Tchaïkowsky ballet ‘Le Lac des Cygnes’. Verder werden bij die
eerste opvoeringen nog enkele acten uit beroemde Russische opera's gegeven; zoo
zong Chaliapine een gedeelte uit ‘Iwan de Verschrikkelijke’ en andere beroemde
sterren als Félia Litvinne zongen in ‘Rouslan en Ludmilla’.
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SERGE DE DIAGHILEW DOODENMASKER
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HET ZWEEDSCHE BALLET IN ‘SKATING RINK’ VAN HONEGGER MET DÉCORS VAN FERNAND LÉGER.

BALLETREPETITIE VAN ‘ZÉPHIR ET FLORE’ ONDER LEIDING VAN DIAGHILEW
DONKELSKY, DÉCORS GEORGES BRAQUE, CHOREOGRAPHIE L. MASSINE

(1926). MUZIEK
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In het Cléopatra ballet verscheen het onvergelijkelijke, vorstelijke silhouet van Ida
Rubinstein en de Bacchanale van het eind werd een persoonlijke triomf voor Pavlova.
En dan was er Nijinsky, de ‘goddelijke danser’, die enkele jaren later, door den
waanzin gegrepen, voorgoed van het tooneel zou verdwijnen om in een Zwitsersch
sanatorium zijn haren te zien vergrijzen. Nijinsky, door Jean Cocteau in enkele
prachtige regels zuiver geteekend:
‘En sa poitrine revécut l'âme du mystérieux enfant septentrion qui mourut
d'avoir trop dansé sur la plage d'Antibes. Droit, tendu, souple, il marche
sur le bout des pieds. Avec sa tête étroite et nette comme un poing, son
cou large et long à la Donatello, son torse mince sur des jambes aux cuisses
trop fortes, on dirait un jeune Florentin, vigoureux a l'excès et félin jusqu'
à l'équivoque. Il renverse toutes les lois de l'équilibre. Il semble sans cesse
peint sur le plafond, il se couche mollement dans l'espace, il livre au ciel
mille petits assauts et ses danses ont l'air de beaux poèmes écrits en
Majuscules.’
Een dergelijke danser, met een partner vederlicht als Pavlova, die ‘over een korenveld
gaande de halmen nauwelijks zou doen buigen’ ontketende den geestdrift van heel
een wereld, die ademloos zijn fenomenale sprongen, zijn diepdoorleefde mimiek en
sierlijkzuivere plastiek aanzag. Ook toen Pavlova zich - heel spoedig al - zelfstandig
maakte om met een eigen Russische troep haar pathetisch en roemrijk zwerfleven
aan te vangen, bleef de aantrekking van dezen onvergelijkelijken eersten danser, die
met de ook zeer groote danseres Tamara Karsavina en zijn zuster la Nijinska prachtige
samendansen te aanschouwen gaf.
De tijd was aangebroken voor Strawinsky's eerste balletten ‘L'Oiseau de Feu’ en
het beroemde in 1912 gecreërde ‘Petrouchka’, tezamen met dat verrukkelijke klassieke
ballet ‘Les Sylphides’ naar Chopin's muziek en ‘Le Spectre de la Rose’ van Weber;
blijvende balletten van het repertoire waarvan tot op heden toe heropvoeringen
worden gegeven. In dit laatste ballet, onlangs opnieuw door Lifar gedanst, ziet men
het jonge meisje, dat vermoeid van het dansen van een bal thuiskomt, en de roos,
haar door een bewonderaar gegeven in de hand houdend, in slaap valt. In haar droom
verandert nu die bloem in een prins die haar ten dans vraagt, haar zijn liefde verklaart,
doch bij het ochtendgloren verdwijnt. Wondermooi en teer van kleur waren de decors
en costumes van Bakst, die integendeel al zijn Orientaalsche hartstocht en sensualiteit
uitvierde in de aankleeding van het Schéherazade ballet, muziek van Rimsky
Korsakoff, die toentertijd een werkelijke revolutie in de conceptie van dans en
schilderkunst teweeg bracht.
Twee groote ‘schandalen’ kwamen de steeds stijgende roemruchtigheid van de
Russische balletten nog versterken. Het eerste was de première van Debussy's
wondermooie ‘L'aprèsmidi d'un Faune’ door Nijinsky gedanst,
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een wonderlijke fantasie, nu eens van een droomerige zinnelijkheid, dan weer met
de uitlaaiende en vroolijke hartstocht van een Pantheïstischen God. Dan de schepping
in 1913 van Strawinsky's ‘Sacre du Printemps’, muziek volmaakt onbegrepen, met
een massachoreographie van Fokine vol ruige hartstocht en intense vitaliteit. Dit
ballet had geen werkelijk onderwerp, het was de plastische uitbeelding van een
Lentemuziek, een muziek van ontwakend nieuw leven en primitieve gevoelens,
uitgebeeld door solodansers en groepen wier beweeg op de Russische folkloredansen
geïnspireerd waren. Ook de aankleeding van Nicolas Roerich droeg er toe bij het
geheel voor een ongewend publiek onaannemelijk te maken, doch de Russische
boerenstijl, voor het eerst ten tooneele getoond, had evenveel invloed op de jonge
kunst en zelfs kunstnijverheid als Strawinsky's werk het op de jonge componistengroep
zou hebben, de ‘Groupe des Six’, toen nog in korte broek, die enkele jaren later
materiaal zouden leveren voor menig Diaghilewballet.
De oorlog kwam.... en daarmee een verslapping van de werkzaamheden en van
de algemeene aandacht, een vermindering ook van de financieele middelen, ondanks
een eerste succesvolle tournée door N.-Amerika. Van al de nieuwigheden, die
desondanks elk jaar werden opgevoerd, waren misschien alleen de twee door Picasso
aangekleede balletten van blijvend belang, vooral ook weer door den invloed die
daarvan op de jonge schildergeneratie uitging. Het waren ‘Parade’, een gegeven van
Jean Cocteau op muziek van de grijze Fransche meester Erik Satie, die daar nog een
laten roem mee beleefde en verder een Spaansch ballet ‘Le Tricorne’ muziek van de
toen nog weinig bekende Manuel de Falla, gecreëerd in Londen in 1919.
Twee jonge balletsterren waren ondertusschen op den voorgrond getreden, Vera
Nemchinova en Olga Spessivtzeva, terwijl van de mannelijke dansers vooral Anatole
Wiltzak van zich deed spreken. En het was in 1923 dat Serge Lifar voor het eerst
verscheen, die voorbestemd zou zijn Nijinsky's opvolger te worden.
Intusschen had het voorbeeld van het Russisch ballet ook in andere landen van Europa
weerklank gevonden en het was onder de directe inspiratie daarvan dat de jonge
balletmeester van de Stockholmsche Opera, Jean Borlin, naar Parijs kwam om er in
1920 een recital te geven en enkele maanden later een eigen troep te vormen, onder
de directie van Rolf de Maré, die vijf jaar lang in het luxueuze Théatre des Champs
Elysées voorstellingen zou geven en ook heel Europa door tournées ondernemen.
Holland heeft Borlin's troep helaas niet mogen zien, een troep waarop, zooals ook
op de Russische balletten trouwens, dikwijls felle critiek is uitgeoefend, doch die dit
bewonderenswaardige had, dat geen noviteit, hoe gedurfd ook, hun te buitensporig
was, indien zij met deze pogingen dachten den dans te dienen en den balletvorm te
kunnen vernieuwen. Met de later ontstane groep van Ida Rubinstein
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hadden zij dit gemeen, dat een groote financieele onafhankelijkheid hen een vrijer
beweeg op het terrein der experimenten mogelijk maakte, iets waaraan Ida Rubinstein
zich nooit waagde. Zij hield zich integendeel bij het samenstellen van haar
programma's aan bekende namen en door de publieke opinie reeds gevestigde
reputaties, terwijl Jean Borlin en zijn groep inderdaad artistieke ontdekkingen deden
en nieuwe namen naar voren hielpen brengen.
Jean Borlin was een leerling van Fokine, de choreograaf en danser, en hoewel zijn
groep uitsluitend uit Scandinaafsche krachten was samengesteld en de muziek en
decoratie zijner balletten voornamelijk door de jongere Fransche artiesten geleverd
werden, zoo stond het geheel toch onder directen invloed van de Russische traditie,
zonder nochtans die technische perfectie van den dans te kunnen bereiken. De twee
voornaamste solodanseressen waren Carina Ari en de in den tijd van de zwijgende
film bekende artieste Jenny Hasselquist, verfijnde en aristocratische blonde
dansverschijning.
Een der eerste balletten was ‘Iberia’ op muziek van de Spaansche componist
Albeniz en met decors van Steinlen. Voorwaar een internationale medewerking, die
dan ook een eenigszins heterogenen indruk achterliet, wat niet het geval was met
een ander ballet van Spaansche inspiratie ‘El Greco’, muziek van den dirigent
Inghelbrecht. De costumes waren op de Grecoportretten geïnspireerd, het decor stelde
een plaats in Toledo, bij het huis van den grootmeester der schilders voor en het
geheel verbeeldde op aangrijpende wijze het sombere en mystieke Spanje der
middeleeuwen met als hoogtepunt een reconstructie van een van de schoonste
meesterwerken van den schilder, in een kleine kerk in Toledo bewaard, ‘De begrafenis
van de Comte d'Orgaz’. De Fransche schrijver Fernand Nozières schreef zeer juist
naar aanleiding van dit ballet en de hoofdfiguur van den eersten danser: ‘Jean Borlin
traîne dramatiquement la misère, la volupté coupable, l'angoisse de la chair, cette
nudité tremblante et dangereuse de l'homme qui est l'ennemi et le consolateur.’
Op een gegeven van Paul Claudel componeerde Darius Milhaud, zoojuist uit
Brazilië terug, ‘L'homme et son désir’, waarbij gebruik werd gemaakt, zooals ook
in de Sovjet-theaters, van een vier-plans-tooneel, elke étage symbolisch een andere
sfeer vertegenwoordigend. In het midden is de Mensch, de man, de centrale figuur,
begeleid door twee gesluierde vrouwenfiguren, Verbeelding en Lust. Hij danst het
eeuwig beweeg van de nostalgie, de hartstocht, de verbanning, totdat de twee vrouwen
zich uit haar sluiers wikkelen en er hem in verstrikken.
Een dergelijke symboliek, die de choreografie wil verdiepen, vindt men terug in
een ander merkwaardig, kort ballet, dat toch zeer zeker ook zijn invloed liet gelden:
Skating Rink, door Honegger gecomponeerd en ‘futuristisch’ (hoe verouderd lijkt
ons dat woord) aangekleed door den grooten Fransche schilder Fernand Léger die
tevens het negerballet ‘La Création du
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Monde’ decoreerde, zich inspireerend op negermaskers en houtsnijwerk van Afrika
die een merkwaardige wisselwerking op de toen heerschende mode zou uitoefenen
en een min of meer snobistische voorliefde voor negerplastieken doen ontstaan.
In Skating Rink glijden over de rolschaatsenbaan allerlei populaire, lichtelijk
karikaturaal genomen typen. De wervelende dans van de rijders is een symbool van
den levensstrijd. Temidden van de menigte rijst een gek op. Het is de dichter, tot wie
een vrouw zich aangetrokken zal voelen, die samen met hem zich van de warrelende
menigte zal afscheiden. Het symbolieke paar gaat rond en laat een spoor van liefde
en hartstocht achter zich. De minnaar van de vrouw probeert tevergeefs haar te
naderen en ook hij wordt weer opgenomen door de steeds dansende menigte. De
dichter, verpersoonlijking van het noodlot, zal de vrouw meevoeren naar een
onbekende bestemming - en de onverschillige massa, zonder zich om haar verdwijnen
te bekommeren, gaat steeds door met den wervelenden rondedans.
Het onderwerp van ‘La Création du Monde’, het scheppingsverhaal volgens
negergeloof, werd door de schrijver Blaise Cendrars in ethnographische musea
bijeengezocht en Milhaud componeerde de muziek. In de zeer interessante
choreographie van Jean Borlin werden nieuwe elementen geïntroduceerd, zooals
bijvoorbeeld de voorwereldlijke beesten, die op stelten dansen of op handen en voeten
kruipen. En de decors veranderden, door een ingenieus spilsysteem, zienderoogen
onder het voortgaan der handeling.
Het doek gaat open om een donkere, chaotische wereld te doen zien. De drie
grootmeesters der Schepping Nzamé, Meberé en N'kwa improviseeren magische
gebeden en uit de donkere massa midden op het tooneel rijzen de eerstgeboren wezens
op, de dwergen, de reuzen, dan de insecten en de apen. Vervolgens komen de
mythische wezens, de vampiers, de toovenaars en medicijnmannen, de magnetiseurs.
Eindelijk worden man en vrouw geboren, eng vereend. De wolken splijten, de eerste
menschen herkennen elkaar en de dans van alle natuurelementen begint. Het is de
lente van de menschelijke era.
Op dit gegeven werden hoogst curieuze en werkelijk nieuwe dansconcepties
toegepast, wat techniek, stijl en beweeg van de groepen betreft. De invloed van dit
ballet is dan ook niet te onderschatten.
Een ander ballet, dat van belang was door de geestige karikatuur en het
introduceeren van een overdreven-belachelijken 1900-stijl, die een tiental jaar later
op het tooneel weer toegepast zou worden, was een gegeven van Jean Cocteau ‘Les
Mariés de la Tour Eiffel’, waar men een typisch burgerlijke Fransche bruiloftsstoet
op het balcon van den Eiffeltoren zag belanden. De zeer teekenende muziek was te
danken aan een samenwerking van de jonge groep componisten Honegger, Auric,
Milhaud, Poulenc en Germaine Tailleferre. Nog moeten worden genoemd enkele
werkelijk Zweedsche balletten als Offerlunden en Sint Jan's Nacht, dansen op
volkswijzen in de
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kleurige boerencostuums, doch van veel minder belang dan wat de Russische folklore
kon brengen.
Na het uiteenvallen van de balletten in 1925 hield Jean Borlin met een kleine groep
getrouwen het nog vol enkele werken van het oude repertoire te brengen en minder
belangrijke noviteiten te scheppen, waarvan een ballet ‘Le Cercle Éternel’, in 1929
gegeven, wel het beste was1). Ook werd toen een Siameesche dans, op muziek van
onze landgenoot Jaap Kool, opnieuw opgevoerd, doch aan alle streven en nieuwe
plannen kwam een plotseling einde door het doodelijk ongeval dat Jean Borlin tijdens
een tournée door Amerika in 1930 overkwam, waarmee een oprechte, zoo al niet
altijd artistiek even gelukkige, figuur uit het internationale dansleven verdween.
Inmiddels waren de Diaghilew balletten, na de periode van verslapping en decadentie,
aan een nieuwen bloei toe. ‘Chout’ (De clown) van Prokofieff, de talentvolle jonge
Rus en de twee Strawinsky-balletten ‘Le Renard’ en ‘Noces’, beiden in scène gezet
door la Nijinska, aangekleed door het echtpaar Gontcharova-Larionow hadden groot
succes door toepassing van nieuwe principes in dans, opstelling, aankleeding en niet
het minst door de muziek. Op het programma van dit vijftiende seizoen, voorjaar
1922 stonden verder oude successen als Shéherazade, Le Spectre de la Rose en
Petrouchka.
De tweede bloeiperiode van de Russische balletten is begonnen. Wij zien het
merkwaardig verschijnsel, dat Diaghilew, altijd opnieuw, na een vruchtbare
werkperiode met een choreograaf, een decorateur of een componist zijn geheel
personeel vernieuwt en een andere richting uitgaat, op die wijze zijn programma's
zoo levend mogelijk houdend met altijd weer de aantrekking van het nieuwe. Dit
was misschien niet geheel zijn vrije keus, het is een feit namelijk, dat de onbuigzame
heerschersnatuur elken wil aan den zijnen onderdanig wenschte te maken en
zoodoende dikwijls in een sfeer van oorlog en vijandschap leefde, waaruit nu en dan
een getrouwe vriend en samenwerker ontsnapte om onder minder gedrukte
omstandigheden eigen temperament te doen uitleven. Zoo zien wij de eerste episode
van voor den oorlog geheel in het teeken Bakst-Fokine staan. De groote schilder, die
de barbaarsche kleurenpracht van een Aziatische fantasie naar West-Europa bracht,
en die, meer dan schilder, ook sterk meehielp de plastische mogelijkheden van zijn
bedachte balletten te verwerkelijken, staat de overwegende plaats die hij ingenomen
heeft af aan soepeler talenten als een Larionow en Gontcharova, totdat de meesters
van de moderne Fransche schilderschool het heft in handen nemen en Picasso, Utrillo,
Derain, Braque, Juan Gris en Marie Laurencin proeven van bekwaamheid gaan
afleggen.
(Slot volgt)

1) De muziek hiervan was door Alexander Tansman gecomponeerd.
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De impressionistische kunst in het Paleis voor Schoone Kunsten te
Brussel
door Jean Milo
VAN einde Juni tot einde September zal in het Paleis voor Schoone Kunsten te
Brussel een belangrijke tentoonstelling worden gehouden, die een groot aantal
kunstwerken van Cézanne, Degas, Gauguin, Manet, Berthe Morisot, Pissarro, Renoir,
Seurat, Sisley, de Toulouse-Lautrec en Vincent van Gogh zal omvatten.
De belangrijkheid van deze tentoonstelling van het Impressionisme zal nog
verhoogd worden door het feit, dat tegelijkertijd op de terreinen van het Heysel te
Brussel, op de Algemeene Wereldtentoonstelling, twee andere exposities een overzicht
zullen geven van de Fransche kunst: de eene zal eene keuze brengen uit het werk
van de Primitieven tot Courbet, de andere zal schilderijen van levende schilders
toonen.
Tezamen zullen deze drie tentoonstellingen ons een algemeen beeld der Fransche
kunst geven, van haar geboorte tot aan het huidige tijdstip van haar evolutie.
‘Impressionisme’.... wij weten allen dat dit woord spottenderwijze werd gebruikt om
de kunst van Monet te kleineeren. Monet had een doek geëxposeerd, schepen bij
zonsopgang, dat in den catalogus onder den titel ‘Impression’ stond vermeld; een
groep schilders nam het scheldwoord als eerenaam aan, het werd hun strijdkreet. Wij
weten ook dat dit woord verschillende zeer uiteenloopende artistieke bedoelingen
dekt en dat, indien al zekere schilders, zooals b.v. Pissarro en Sisley onder den invloed
van Monet staan, en indien ook Manet een helderder palet gaat gebruiken in navolging
an den meester der ‘Nymphéas’, er toch ook z.g. impressionistische schilders zijn,
die in hun sterk oorspronkelijke persoonlijkheid niets aan dezen meester verschuldigd
zijn.
Renoir, wiens uitspraken, evenals zijn kunst zelf, voor de jongeren van heden zeer
leerrijk zijn, zei op zekeren dag tot zijn vriend Vollard naar aanleiding van de
tentoonstelling in 1874 gehouden door een groep kunstenaars, die zich noemde de
Société Anonyme des Artistes Peintres, Sculpteurs et Graveurs (Vollard vertelt ons
dit in zijn boek over Renoir): ‘een dergelijke titel geeft niet de minste aanwijzing
betreffende het streven der exposanten en ik heb er ook bijzonder op aangedrongen
geen richtingaanduidenden naam te kiezen; indien men de groep onder de eene of
andere, op zichzelf
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zinlooze benaming, zooals ‘E n k e l e n ’, ‘S o m m i g e n ’ of de ‘N e g e n -e n -d e r t i g ’
had ondergebracht, zou men toch onmiddellijk van een ‘Nieuwe School’ hebben
gesproken, terwijl wij slechts, met onze povere middelen, aan de schilders hebben
willen toonen, dat het hoog tijd was onze positie te heroveren, indien men de
schilderkunst niet geheel en al wilde zien kapsijzen en onder dat heroveren moet
begrepen worden dat men opnieuw een métier moet aanleeren, dat thans eigenlijk
niemand meer kent.
Hierbij, uit hetzelfde boek, nog een ander staaltje van den hekel, dien Renoir aan
de impressionistische theorieën zou hebben gehad: ‘En dan te zeggen dat men er in
geslaagd is het publiek en ons schilders al dit geschrijf over een nieuwe schilderkunst
te doen slikken. Met wit en zwart te schilderen, zooals Manet, naar het voorbeeld
der Spaansche meesters placht te doen, of met licht op licht zooals hij het later deed
om Monet na te apen, kom aan, en wat dan?.... Behalve dan dat men met verschillende
schildertechnieken min of meer goede resultaten kan bereiken, naar gelang van des
kunstenaars temperament. Zoo is het tevens een feit dat Manet met de wit en
zwarttechniek beter over weg kon dan met de lichte toetsen....’
Indien men op de Brusselsche Tentoonstelling een volledig overzicht van het
Impressionisme had willen geven, dan zou men aan de reeds vermelde namen die
van Boudin hebben moeten toevoegen, en aquarellen van Jongkind zouden evenmin
mogen ontbreken, want zoo men al voor het eerst het woord impressionisme op
Monet heeft toegepast, dan hing deze beweging toch reeds sedert lang in de lucht en
het is zeker dat Monet niet zoo gemakkelijk met het licht zou hebben getooverd als
Boudin en Jongkind niet hadden geschilderd.
De strandgezichten van Boudin, waarop de vochtige lucht schijnt te trillen, de
suggestieve kommatoetsen op sommige doeken van Jongkind zouden op de wanden
van het Paleis voor Schoone Kunsten goed op hun plaats zijn geweest; maar dan zou
men er ook Turner hebben kunnen bijhalen!....
En daarmee is het nog niet uit, want indien Monet, Pissarro en Sisley naar Boudin
en Jongkind teruggrijpen, dan zien wij met andere impressionistische schilders
meesters als Corot, Ingres, Courbet, Frans Hals en zelfs de Fransche schilders uit de
XVIIIde eeuw opdoemen.
Het ligt niet in onze bedoeling een genealogie van het Impressionisme te schetsen,
of de schilders die op deze tentoonstelling zullen aanwezig zijn afzonderlijk te
bespreken.... men heeft reeds zooveel over deze school geschreven dat het ons
onmogelijk schijnt er nog een nieuw inzicht over te geven.
En nochtans, het is iets zoo zeldzaams, binnen een zoo kort tijdverloop zooveel
geniale en uiteenloopende schilders in één land te zien verrijzen, dat wij met vreugde
een tentoonstelling tegemoet zien die ons de gelegenheid zal bieden uit het concrete
voorbeeld dezer meesters de gevolgtrekkingen te maken, die voor de jongere
schilderkunst leerrijk zouden kunnen zijn.
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Zoo inderdaad Cézanne en Seurat aanleiding zijn geweest tot de geboorte van het
Cubisme, indien Cézanne en Van Gogh het Expressionisme hebben verwekt - Cézanne
de plastische basis en Van Gogh de uitdrukkingsmogelijkheid - even zeker is het dat
men hen heden in verschillende landen en vooral in Frankrijk den rug toekeert om
tot een verdorrend neohumanisme te komen, waarvan de criticus Waldemar George
zich als profeet heeft opgeworpen.
Het is voor ons een bedroevend teeken des tijds te zien hoe de verdedigers van
het Cubisme, ja zelfs van het Fransche Expressionisme (zie o.a. in het boek van W.
George, verschenen bij Paul Guillaume, den passus over den schilder Goërg) hun
oude liefden verloochenen, om nog slechts redding te zien in het werk van een Léon
Zack.
Te denken, zooals men heden bijna overal doet, dat het, om een klassiek schilderij
te maken voldoende is een figuur in een toga naast een gebroken zuil te schilderen,
lijkt ons een gevaarlijke afwijking. Er zijn andere schilders die meenen het zelfde
ideaal te benaderen door papier te gebruiken dat zorgvuldig is gescheurd en met
vlekken besmet, om oude teekeningen na te bootsen. De reeds vermelde Zack houdt
veel van dit soort sport.
De les der Impressionisten zal vooral een leerzame zijn, omdat Cézanne de eerste
is onder de modernen, die naar een zeker klassicisme heeft gestreefd. Was hij het
niet die verklaarde ‘Poussin naar de natuur te willen herschilderen’? Deze uiting van
Cézanne gold alleen de kwaliteit van het klassicistische kunstwerk. Cézanne is nimmer
zijn omgeving ontvlucht.
Een dergelijke les van verfrissching en van durf is ook bij Renoir te vinden.
Toen hij met Vollard de tweede tentoonstelling der Impressionisten besprak, zei
hij: ‘Waren wij slimmer geweest dan zouden wij een paar kunstliefhebbers voor onze
zaak hebben gewonnen, door de onderwerpen onzer doeken aan de Geschiedenis te
ontleenen; want wat de menschen vooral van onze kunst verwijderde was het feit,
dat ze er niets in terugvonden van wat ze gewoon waren in een museum te
bewonderen. Om ons métier te leeren, moesten wij echter onze modellen aan een
sfeer ontleenen, die ons vertrouwd was, en je ziet me toch niet Nebucadnezar in een
cabaret schilderen of de Moeder der Gracchen in het Parijsche Grenouillère? Niets
brengt de menschen zoo van de wijs als het eenvoudige.’
Het is niet onze bedoeling dergelijke theoriën over Van Gogh op te stellen, vooral
niet in dit tijdschrift, want de lezers van Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift kennen
het werk van dezen schilder beter dan wie ook. Hun bewondering is echter niet
grooter dan de onze. Ook in zijn geval komt men tot dezelfde conclusie, bij Van
Gogh is niet de minste herinnering aan het verleden terug te vinden, en toch doet
zijn kunst klassiek aan omdat ze geniaal is.
***
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Het instructieve dezer Tentoonstelling is hiermee echter nog niet voldoende belicht:
meer en meer trekt men zich het lot van den kunstenaar in de samenleving aan. Zijn
‘reden van bestaan’ schijnt aan zijn lot ten nauwste verbonden, evenals zijn
verhouding tot de problemen van het leven.
Eens te meer zal men de verschillende opvattingen tegenover elkaar zien staan.
Aan den eenen kant de Toulouse Lautrec. Zijn toets is eerder critisch dan
beschrijvend, hem schijnt het leven niet veel vreugde te hebben beschoren, zijn kleur
zingt nooit, maar bijt, schreeuwt, jammert. De Toulouse Lautrec heeft bijna uitsluitend
hoeren gekend, maar hij zou de gansche menschheid hebben benaderd, indien hij
een weinig langer had geleefd....
Geheel anders Renoir. Renoir liet zich door zijn meid uit ‘De Dame van Monsoreau’
voorlezen om een aangenamen avond door te brengen. Voor Renoir was schilderen
een natuurlijk genot, waarmee men niet iets trachtte uit te drukken en dat ook niet
aan een redelijk of een ander ideaal gebonden was.
Renoir zei eens tot Vollard: ‘....ik, zie je, ik hou meer van een bordje van een cent,
met drie mooie kleuren er op, dan van duizend doeken die vol ernst en verveling
zitten....’ Enkele uren voor zijn overlijden vroeg hij nog een stuk krijt om het model
van een vaas te teekenen.
Aan den eenen kant zien wij den schilder die bewust of onbewust iets wil bewijzen
en die absoluut wil oordeelen. De levenshouding van De Toulouse Lautrec raakt
dikwijls die van Degas. De Baadsters van Degas, zijn jonge Danseressen, zijn
Strijksters schijnen ver van ‘gelukkig’ te zijn. Hun gebreken hebben den schilder
getroffen, hij ziet ze grooter dan ze in werkelijkheid zijn en verraadt met een wrang
genot al wat aan zijn modellen onvolmaakt is.
Aan den anderen kant staat de schilder die in een slet de ‘vrouw’ ontdekt en die
in deze vrouw de plekjes vindt, waarin het licht blijft hangen; de schilder die wilde
dat de vrouw handenarbeid zou verrichten, alleen opdat ze dan echtere handen zou
hebben.
Wie van deze twee schilders heeft gelijk en naar welk van deze twee standpunten
moet de jongere generatie zich oriënteeren? Wij weten het niet, gelukkig.... want
naar ons inzicht zijn de diepste en levendigste problemen juist die, welke....
onbeantwoord blijven.
Weldra zal de Tentoonstelling geopend worden en deze enkele overwegingen, die
wij aan het papier toevertrouwden, zullen in rook opgaan.... en er zal niets overblijven
dan onze bewondering voor wat lichtende materie dat eens door geniale handen op
een stukje maagdelijk linnen is getooverd.
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Een doode herdacht
door Johan de Molenaar
Hoe mag zijn leven zijn geweest?
Altijd alleen, zonder een vrouw,
een vriend of een aanhanklijk beest;
alleen met zijn gedachten en zijn trouw
aan't Wonder, dat zijn stille geest
steeds schuwer te benaadren zocht.
Te wonen in hetzelfde huis,
dezelfde kamer, jaar na jaar;
te hooren dag en nacht 't geruisch
der heesters onder't raam. En't wonderbaar
geprevel, teeder, trotsch en kuisch,
van liedren, die hij vinden mocht.
Maar dan, waarom die bitterheid,
die walging en dat wee verdriet
om alles? De wanhopigheid
om Eene, immer wijkend naar 't verschiet
der droomen. En de klacht altijd:
'k weet mij verraden en verkocht.
En die in woorden bloesemend
van schoonheid en van tranen zwaar
het eigen vonnis sidderend
heeft willen wijzen in het openbaar.
En niets meer vragen wou in 't end
dan dat het nu genoeg zijn mocht.

J.H. Leopold
† 21 Juni 1925
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De verzuimde liefde
door J. Slauerhoff
EEN streek is er, waar de tuinen van de verboden stad niet zijn omheind. Een grillig
heuvellandschap, waar de aarde is overhoop geworpen en uit de verte lijkt op de zee
in branding tegen een rotskust - ook om het donkre groen van dichte bosschen, en 't
wit van wilde velden bloemen overal daartusschen - vormt een voldoende
bescherming. Niemand van de buitenwereld denkt er aan zich daarin te begeven, zoo
min als eenig schip de branding voor een gesloten kust opzoekt.
Behalve Po Chu I.
Deze dwaalde dáar met voorliefde, waar hij er zeker van was geen medemensch
te ontmoeten, om ongestoorder met geesten die hem zijn gedichten voorzeiden te
kunnen omgaan.
En toch - het lot drijft graag de spot vooral met hen die trachten hun leven op eigen
wijs te leiden - had hij in dit eenzaam oord de ontmoeting die hem het verst en 't
langst van zijn bestemming verwijderde.
Op een vroege herfstdag was hij, verleid door de verschietende tinten van woud
en hemel, ongemerkt daar gekomen waar de binnenrand dier heuvels om de tuinen
van de verboden stad buigt, en waar de vijver Houa T'sing, door hibuscus hagen
omvat, als een spiegel in koralen lijst ligt. En op een kleine landtong stond een
keizerlijke jonkvrouw; hij zag van de geringe hoogte, over de rand van de haag,
alleen de haarwrong en de gebogen nek en vlak bij haar rimpelde het anders immer
onbewogen vijvervlak.
Weende zij of raakte zij speelsch met haar voet het water aan?
Po Chu I was geneigd aan te nemen dat zij weende, dat zij lijden moest onder de
strenge leefwijze aan het hof, de afmattende ceremoniën waaraan zij moest deelnemen,
de dansen en liederen die zij uitvoeren moest, of zij wilde of niet, soms midden in
de nacht gewekt.
Po Chu I, weinig gewend met menschen om te gaan, niet wetend hoe beperkt hun
geest, hun lust- en ook hun leedvermogens zijn, dichtte, een detail van hun levens
aanschouwend dat hem trof, daar gemakkelijk en snel een heele geschiedenis bij.
Zoo ook nu; hij nam aan dat zijn veronderstellingen juist waren en maakte zich
op deze jonkvrouw een beter lot te schenken.
En hij daalde de heuvels af en kwam naderbij, drong door de haag en ging langs
de rand van de vijver op haar toe.
Zij weende niet of ten minste niet meer.
De vijver lag weer onbewogen; een uitlooper van de haag verborg hem nog en het
beeld dat hij voor 't eerst van zijn leven van haar opving was haar spiegelbeeld, hij
zag hoe zij behaagziek tegen zich zelf glimlachte, haar
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puurgepenseelde zwarte wenkbrauwen hoogopgetrokken, haar roode mond gespitst.
Zij bewonderde zich zelf. Als zij verdriet had, dan was het toch wel heel vluchtig en
door haar eigen schoonheidsmiddelen gemakkelijk te overmeesteren.
Eigenlijk had Po Chu I, die gekomen was om te troosten en te beschermen, nu
terug moeten gaan.
Maar hij was deze aanleiding al vergeten, bekoord door haar verrukkelijke
verschijning. Haar ijdel spel had hem moeten waarschuwen, hij aarzelde ook even,
maar op dat oogenblik kreeg zij zeker zijn spiegelbeeld in 't oog, glimlachte, stak
wuivend een hand uit, liep de landtong af, de kleine bocht om en stond voor hem.
Po Chu I rilde, alsof een plotselinge windvlaag door de zoele stilte was gevaren berouw en schrik dat hij op haar gebied was gekomen - maar alsof zij hem gerust
wilde stellen ging zij met hem mee, gleed slank en gemakkelijk door de haag en
rustte niet voordat zij op de top van een kleine heuvel waren, omgroeid met
pijnboomen en thuya's en bekleed met een zacht en droog mos, waar zij diep in
wegzonken, zoodat zij dubbel waren verborgen. En daarenboven was de kleine heuvel
nog gelegen in het onbezocht gebied tusschen wereld en hofstaat.
Zij wisselden weinig woorden maar des te meer liefkoozingen.
Po Chu I merkte het niet dat de avond viel, dat er in de verte klokjes werden geluid,
maar zij wel; opeens vlood ze, nog roepend de tijd van de volgende samenkomst.
Po toefde nog lang op dezelfde plek waar zij hadden gelegen en 't was of hij in de
geur van mos en blaren nog een andere, fijnere geur, de hare, kon speuren.
Ook de volgende ontmoeting gaf hun een kort maar volmaakt geluk, en waren zij
daarbij gebleven dan hadden ze naar 't eind van hun leven van oase tot oase kunnen
reizen en steeds zonder moeite de trajecten van het alledagbestaan daartusschen
afgelegd, ja waarschijnlijk waren zij nooit verouderd en op aarde de eeuwige jeugd
der onsterflijken deelachtig geworden.
Maar zij haakten beiden naar meer, steeds meer.
Hun liefde was te hevig om gestild te kunnen worden door zulke kortstondige en
vluchtige omhelzingen, hun begeerte elkaar vollediger te bezitten te groot. Hun zielen
leden onder de onmogelijkheid elkaar te bereiken, waar de lichamen steeds en steeds
de voorrang behielden gedurende de korte tijd van het samenzijn.
Ook vreesde Li Sao in de eerste tijd zeer Po Chu I weer te verliezen. Ze wist dat
hij een zwervend leven leidde en in de hemel der poëzie beter thuis was en meer
geëerd dan op aarde, omging met de verheven geesten, en ze was nog niet zoo
overtuigd van de aantrekking die ze op hem uitoefende als later.
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Dus trachtte ze hem te overreden zich in de hofkring te doen opnemen: aan de
binnenzijde van de omheining te gaan leven.
Wel had zij kunnen vluchten met Po Chu I om vrij te gaan leven in een land ver
van de hoofdstad, maar de wetten waarnaar zij zoolang zich gewillig had geschikt,
hadden een te groote macht over haar.
Ook vreesde zij eigenlijk het rijk van Po Chu I, dat haar vaag en nevelig toescheen,
zij vreesde daar de vaste tred van haar voetjes, klein als kaurischelpen en de klaarheid
van haar amandeloogen, de buigzame en lenige gang van haar lichaam, kortom alles
wat het hofleven haar aan gratie had gegeven, weer te verliezen.
En soms vreesde zij Po Chu I zelf, die haar soms groot en machtig en van forscher
gedaante dan iemand die zij kende, aandeed, soms ook als een vreemde, al oudere
en verzwakkende man voor haar stond, die in herbergen beter thuis was dan in de
nabijheid van het hof.
Maar vreemd, in beide gedaanten was hij haar dierbaar. Zij ontmoette hem zooveel
zij kon en gaf hem wat zij te missen had; wat de stijlvolle maar verstarrende en
verkillende levenskring van het hof aan warmte overliet.
Toch versmachtten beiden op deze wijze en werden soms vijandig tegen elkaar.
Po verweet Li Sao dat zij laat kwam en zelfs tijdens de samenkomsten aan het
hofleven dacht, en Li Sao hém dat hij zijn ruw en zwervend leven voortzette en niet
in 't minste om harentwil zich zachtere manieren aanwendde, dat hij haar niet genoeg
bewonderde, en ten slotte bezwoer zij hem zich in de hofkringen te laten opnemen,
zoodat zij elkaar meer zouden zien en (dit dacht zij er bij, zeide het niet, maar hij
begreep het toch) hij meer tegen haar op zou zien en zijn eigen waarde geringer
aanslaan.
Inderdaad kwam Po Chu I in het uiten van zijn bewondering te kort. Hij, altijd
zoo bereid het schoone te bezingen waar hij het op zijn wegen ontmoette, kon zich
over haar niet uiten, haar bewegingen waren soms te opzettelijk bevallig, haar gelaat
te kunstrijk beschilderd, zoodat het dood leek als dat van een beeld. Hij had geen
woorden voor haar soort schoon, gewend als hij was de natuur, in al haar gedaanten,
voor zich te hebben.
Soms was het of hij achter haar het hof speurde met zijn valschheden, intrigues,
met al de begeerten der hovelingen die haar niet bezaten zooals hij, maar die haar
dagelijks zagen en spraken en waanden haar intiemen te zijn, ja haar te bezitten.
Ondraaglijk was dit voor hem, zijn stem stokte, zijn liefkoozingen werden wrevelig
en kort; de toppunten van extaze van de eerste tijd bereikten zij al niet meer.
Daar moest een einde aan komen.
En Po Chu I, die nooit de vijand ontvluchtte, maar tegemoet ging, die eenmaal in
de geopende muil van een demon sprong, hem van binnen uit doodde en er zelf bijna
ongedeerd weer uitkwam, een daad die door de wijzen
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van het land om de verregaande roekeloosheid, het slechte voorbeeld voor andre
stervelingen en de weinige eerbied voor de bewoners van de onder wereld in woord
en geschrift werd gelaakt - Po Chu I, de vrije zwerver, de vriend van vagebonden en
vogelvrijen, besloot nu om der wille van Li Sao aan het hofleven deel te gaan nemen!
Drie maanden trok hij zich terug, bestudeerde eenige codes, verkocht een groot
deel van zijn toekomstige inkomsten om aan passende staatsiekleeren te komen en
deed zijn intrede aan het hof.
Li Sao verbeidde zijn komst, verrukt dat hij om harentwil zich veranderde, boos
omdat zij hem zoolang missen moest.
Eindelijk kwam hij. In het begin scheen het dat hun opzet gelukken zou, dat zij
meer in elkaars nabijheid zouden leven en elkaar toebehooren geheel zooals zij
wilden.
De keizer en eenige pilaren van de troon ontvingen hem goed; zijn roem was toch
al eenigermate doorgedrongen; vaak zaten zij bijeen, voerden het penseel en bespraken
de geheimen der dichtkunst.
De keizer vroeg hem zelfs om advies.
De andre hovelingen, die hem met weerzin en spot hadden zien komen, werden
nu vijandig gezind. Maar nooit waagden zij het, rechtstreeks iets tegen hem te
ondernemen.
Zij kozen een ander pad.
Li Sao werd meer dan ooit vóór Po's komst omringd, gevleid, geprezen, geroemd,
zoodat Po soms geen gelegenheid had een dag en een nacht een woord met haar te
wisselen, een seconde met haar alleen te zijn.
Zij vestigden de aandacht van den keizer en van hoogwaardigheidsbekleeders op
haar en vooral van hen die bekend stonden als bewonderaars van jonkvrouwelijk
schoon.
Niet dat zij zwichtte voor eenig aanzoek, hoe edelmoedig ook, maar die stijgende
bewondering had toch groote invloed op Li Sao die hoe langer hoe hoofscher werd,
wier schoonheid zich meer en meer ontwikkelde in een richting ongaarne door Po
gezien, niet naar het natuurlijke, onstuimigboeiende, maar naar het ingetoomde en
precieuse.
Hij beheerschte zich, sprak bijna nooit met Li Sao over zijn tegenzin, maar nog
altijd niet had hij haar bezongen in een onsterfelijk gedicht; zijn misnoegen om haar
toenemende relaties belette het rhythme zuiver op te wellen.
En nu, in de, naar zij eerst dacht, verbeterde en gemakkelijker uiterlijke
omstandigheden, waren hun ontmoetingen niet gelukkiger en volkomener dan vroeger
op de heuvel, waar het toch soms regende en waaide en 't mos kil was van dauw of
sneeuw.
Integendeel, als zij nu samen waren in een verre vleugel van het paleis, in een
kamer met dikke muren, achter een haag van schermen, dan nog was het Po Chu I
te moede alsof zij geen oogenblik alleen waren.
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Het was of hij voortdurend gefluister hoorde achter de wanden, die hem dun leken
als rijstpapier, al waren zij van eeuwenoude baksteen, alsof van het plafond en door
de ramen wangunstige blikken hun innigst wezen bezagen, ook al waren alle lichten
gedoofd en lagen zij in diepste duisternis. Ja, het was alsof op de momenten, waarop
beiden pijlsnel en steil als op vleugelen gedragen de hemel der wellust inzweefden,
honderden hovelingen Li Sao voor zich zagen, aan haar dachten, haar begeerden,
mede bezaten, mede genoten!
Voor Po was die voortdurende aanwezigheid van vreemde gedachten ondraaglijk,
en een paar maal stortte hij zoo snel en steil uit de hoogste hemel der wellust neer
dat zijn sterfelijk lichaam bijna in een plotseling stuiptrekken afstierf.
Daar Po, ondanks zijn roekeloosheid en behagen in ontbering en gevaar, toch een
sterk ontwikkeld gevoel van zelfbehoud had, weigerde hij daarna beslist deze voor
zijn geestkracht gevaarvolle samenkomsten.
Li Sao begreep niet wat hem deerde.
Waren deze samenkomsten in een weelderig vertrek, door schildwachten bewaakt,
door muren beschermd, gevaarlijker dan die vroeger op een open heuvel buiten de
verboden stad?
Waarom zou Po, ondanks zijn betere manieren, dan altijd een zonderling blijven?
Toen bezwoer hij haar zich wat terug te trekken, de groote ontvangsten, de feesten
te mijden, zich te onttrekken aan de ál te groote menigte van ceremonieele
verplichtingen. Als zij het geleidelijk deed zou het niet opvallen, zoo vaak wisselden
zij, die in 't midden van de bewondering stonden. En over een paar jaar zou zij toch
vanzelve weer glijden naar de achtergrond waar het minder schitterend was en waar
de oudre, afgedane hofdames, wangunstig nog, of reeds berustend toefden.
Maar Li Sao weigerde met grooter hevigheid dan Po van haar, die zich altijd zoo
afgemeten gedroeg, gewend was.
Nu vrijwillig terugtreden, nu zij de meest bewonderde en gevierde was? Nu? En
waarom? Zij was zoo krachtig, zoo jeugdig; zij kon nog tien jaar staan op het toppunt
van jeugd zonder over te neigen naar de ouderdom. Als Po dit wilde dacht hij alleen
aan zijn eigen geluk, dan wilde hij haar voor zich alleen bezitten, haar genieten
zoolang zij schoon was en haar daarna verlaten.
‘Ik denk aan ons beider geluk en vooral aan het latere, aan ons eeuwige heil. - Hoe
kun je waarde hechten aan dit schijngeluk, deze schichtige ontmoetingen, waarin
geen van ons beiden zich overgeeft, jij voortdurend denkt aan het avondfeest in de
spiegelend verlakte zaal met de duizend luchters, die je noode hebt verlaten, en ik
daardoor aan de wijde eenzaamheden onder de sterren.
Neen, wat we nu hebben is geen geluk, een gehaast plukken van vergulde, leege,
vooze vruchten van wrang genot.
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Je zegt een groot verlangen te hebben het leven geheel te kennen. Welnu misschien
ben je hier nog niet geheel ingewijd in de alleringewikkeldste ceremoniën, misschien
ontgaan enkele draden van het weefsel je nog. Maar weet dat op de volkomen
verzadiging aan glans en praal ook een moeheid volgt, een afkeer die nimmermeer
is te overwinnen. De keizer zelf bekent mij vaak dat hij weg zou willen vluchten,
verblijven op een platboomde boot, de stroomen van zijn rijk bevarend, door niemand
gekend en gegroet en zich nog liever terug zou trekken in een klooster op de beboschte
bergen ver voorbij Jehol.
Je schoonheid en gratie zijn nu gevierd, in de annalen van het hof sta je
ingeschreven voor eeuwig. Latere hovelingen zullen lampen en wierook voor je
branden en je hulp afsmeeken.
Als je nu plotseling en spoorloos verdwijnt, zul je een lichtend spoor achterlaten
door de eeuwen.
En ik zal eindelijk de liederen vinden en je schoonheid in liederen roemen, die
door heel het rijk gehoord zullen worden.
Iedere trek van je gelaat, ieder bekorend gebaar van je leden, vooral je glimlach
en je oogopslag, zal ik vasthouden in de subtielste woorden. Over je ziel spreek ik
niet. Die ken ik nog te weinig - het klinkt vreemd. Maar die zal me dan eindelijk in
al haar schoon worden geopenbaard.
En als mijn bewondering en vereeuwiging je niet genoeg is en je heerschen wilt:
je kent nog niet het land waar ik vandaan kom.
En dat is, niet op 't eerste gezicht, bij dieper doordringen wel, duizend maal
schooner en gevarieerder dan de lusthoven rondom het paleis. En ook ik zal meer
zijn dan de ontevreden hoveling die je hier kent.
Hier kan ik niet leven, alleen lijden, dulden, afwachten. Wachten op iets dat hier
nooit zal komen: het oogenblik van volkomen overgave, waarin de zielen naast elkaar
in Tao zweven.
Leven kun je in mijn gebied, je zult er niets missen van wat je nu als 't hoogste op
aarde beschouwt: bewondering, ruimte, je met de omgeving in volledige harmonie,
in vrijgelaten gratie te bewegen.
Alleen een troep laffe vleiers zal afwezig zijn.
Maar je zult veel meer aanbidding bezitten in een bestaan waarvan je nu nog geen
vermoeden koestert.’
Po Chu I had zoo lang gesproken als nooit eerder en nooit later in zijn leven, hij
had gezegd wat hij wou, bijna even volledig als in een lied, maar toch voortdurend
met het beklemmend gevoel dat hij beluisterd werd, dat deze woorden, die hij alleen
voor Li Sao allereigenst had bestemd, bekend zouden worden aan andren, van hun
waren zin ontdaan, befluisterd, verdraaid en gehoond, als de dwaze dithyrambe van
een veelal moeilijk verstaanbaar dichter.
En Li Sao hield daarna een voor haar doen zeer lange stilte, haar hoofdje
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gebogen, haar handen over haar knieën gevouwen. Zoo bleef ze zitten en haar houding
was bijna een antwoord.
Po stond op, wilde heengaan, hopend dat, als zij alleen bleef, de zin nog tot haar
door zou dringen.
Maar toen hij al bij den uitgang was sprak zij.
‘Ik wil dat niet en kan het niet. Ik wil genieten van mijzelf, van dingen die om mij
heen zijn, die ik ken haast van kind af aan en niet de vage verre en verheven
genietingen die jij belooft.
In andren, die om mij heen zijn en die mij bewonderen, wil ik steeds weer de
bevestiging van mijn bekoring en schoonheid zien.
Ik weet waar ik ben en hoe het daar zal zijn. Ik weet zelfs niet of jij, Po Chu I, die
je nu zoo goed en zoo kwaad als het gaat hoofsch gedraagt en je driften beheerscht,
mij daar wel zou eerbiedigen.
Nu bewonder je mij, doch reeds met tegenzin en voorbehoud.
Zul je daar niet, in dat land, na een korte tijd over mij heen zien naar de verre
bergen en de hemelsche vergezichten, die je toch dierbaarder zijn dan ik?’
‘Dat is niet waar!’
‘Hier voel ik mij op waarde geschat, daar zou jij misschien in waardigheid stijgen,
maar wat bleef er over van mijzelf. En mijzelf wil ik niet verliezen.
Ik kan daar niet leven. En jij kunt wel hier blijven. Dus....
Al bewonder je mij niet zoozeer, al zal je liefde wel verminderen en zul je zelfs
nu en dan een afkeer van mij koesteren. Maar dat zal ook weer overgaan en voor mij
zul je toch altijd de voornaamste zijn.
Is dat niet genoeg? En bezoek dan nu en dan de gebieden waar je behoefte aan
hebt.’
Nu strekte zij met smeekend gebaar de armen naar Po Chu I uit.
Want nu stond hij in vastberaden, grimmige houding bij de deur, scheen weer
geheel bezit van zich zelf te hebben genomen en op 't punt voor eeuwig heen te gaan.
‘Neen, hier blijven in geen geval. Maar als je zooveel eraan gelegen is, dan zal ik
wel een deel van dit geheel naar ginds overbrengen al hoort het er eigenlijk niet.
Ginds zal ik alles, ja voor 't eerst alles, voor je kunnen zijn. Hier minder en minder
en ten slotte niets meer.’
Maar Li Sao verdedigde zich achter een laatste bedenking.
‘Ik heb gehoord dat je in je vroeger leven, voordat je hier kwam en mij zag, een
wreed, grillig en despotisch man was, dat andren veel hadden te lijden door de
uitbarstingen van je luimen, vaak hevig en soms onmenschelijk. Ook tegen mij was
je een enkel maal ruw en onbeheerscht. Wat waarborgt mij dan dat het niet erger zal
worden als ik daarginds ben, ver van mijn vrienden, met jou alleen?’
‘Het verheven zijn daar sluit alle lagere hartstochten uit.’
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‘Ik vertrouw niet op verheven machten die ik niet ken, meer op vrienden en
bewonderaars hier.
Ik heb geen waarborg, al zweer je bij mijn voorouders, het is mij niet voldoende.
Ik ken je eigenlijk niet.’
En zij zag hem aan alsof er een vreemde voor haar stond.
‘Maar als i k je zweer dat ik daar een andere, betere ben?’
‘Zelfs dan schrikt het mij nog af.
Ik geloof dat ik in dat rijk met jou zuivere, machtige liefde alleen bestendig om
mij heen, mij niet gelukkig zou voelen maar beklemder dan hier met de duizenden
voorschriften van het ceremonieel.
Het is naar mijn aard niet, steeds voort te leven in een richting naar het eeuwig
heil, maar de dans van oogenblik tot oogenblik, van de eene genieting naar de andre
heen en terug, op zij, zooals de vlinder doet die even b loembladeren en
stuifmeeldraden aanraakt en door deze oogen schijnlijk wufte en lichtzinnige, van
iedre zin ontdane vlucht meer bloemen tot bloeien brengt dan de zorgzaamste kweeker
in de tuinen.’
Zij wees naar beneden, waar onder het terras, van muur tot poort, een weelde van
bloemen zich uitstrekte, doch niet als een zee maar als een parade in regelmatige
gelederen.
‘De funeste invloed van het hof is in je valsche beeldspraak duidelijk merkbaar.
En als je zoo gaarne wuft en naar je luimen wilt leven, blijf dan vooral niet hier, waar
niet alleen de menschen in hofgewaden, maar zelfs de bloemen in hun kleur en geur
in het gelid staan tot een stijve orde gekweekt.’
En Po wees verachtelijk op de tuinen, de trots van de zoon des hemels.
‘Nu, zooals jij hier zweeft, van de eene ceremonie naar de andere en complimenten
inzamelt, zoo zweef ik van het eene denkbeeld naar 't andre en ook worden mijn
gedichten vaker berispt als toppunten van lichtzinnigheid en inconsequentie dan als
voorbeelden van deugd en staatsbelang.
Maak je dus niet bezorgd voor een al te strakke ernst, die in mijn sfeer zou
heerschen - die eerder het land van hemelsche luim dan van hemelsche ernst mag
heeten.’
Maar Li Sao liet zich ook op deze wijze niet winnen.
‘Je begoochelt mij en denkelijk ook jezelf. Dat is je ware aard niet. Die verlangt
er naar in uiterste gestrengheid en soberheid, in een zuivere en leege atmosfeer te
leven, waarin geen bloemen kunnen bloeien, geen lach kan weerklinken, waar geen
vrouw het kan uithouden.’
Zij spande zich, alsof zij zich nu eerst in 't diepst van haar weefselen bewust werd
- ‘vooral een vrouw, die dit leven is gewend, zeg maar er aan verslaafd’ - zij nam
een houding aan die zeker door het hof, als het aanwezig was geweest, met verrukking
zou zijn begroet als de syntheze van gratie en ceremonieel.
‘Ik zou mij daar niet verder kunnen ontwikkelen, hoogstens dezelfde blijven, maar
na korten tijd wegkwijnen en verwelken.’
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Zij zag in de verte met een starre blik alsof zij een noordelijk, diepbevroren landschap
voor zich zag, waar geen andre levende wezens dan rendieren met hooge, plompe
geweien en ijsberen met korte nekken, majestueus en toch wanstaltig over de eeuwige
sneeuwvelden liepen.
Opeens liet zij haar houding varen, strekte de armen naar hem uit: ‘Laten wij toch
weer onze ontmoetingen van eerst op het lieve heuveltje hervatten, we zijn nu vrij,
ieder berust, ondanks de haat die ze je toedragen, in de bestendigheid van onze liefde.
We kunnen er een klein kasteeltje op laten zetten, waar we veilig en beschut ons aan
onze liefde kunnen overgeven op de oogenblikken die er voor bestemd zijn.
Daar zul je vinden wat je nu vergeefs zoekt, mijn volkomen overgave en aandacht.’
Po Chu I schudde het hoofd.
‘Neen, niet meer tusschen twee werelden. Eerst wilde je mij met alle geweld aan
't hof hebben en nu er weer buiten.
In mijn wereld of in jou wereld. Niet in de jouwe, dus in de mijne. Of heelemaal
niet. Ik wil niet meer leven in of naast het hof. Want eigenlijk, voor mij bestaat het
niet.’
Opeens met grooter klaarte dan al dien tijd die hij met Li Sao had doorgebracht,
was hem zijn eigen land weer verschenen, zoo nabij alsof hij er al was, zijn rijzende
toppen, vlietende rivieren, alles heenwijzende naar h e t eeuwige om hem heen, voor
hem uit.
‘Blijf toch dicht bij me, ik kan je niet missen -.’ Zooveel smeeking en overreding
lag er in haar stem, dat Po, zonder dit visioen, wel gezwicht was n a een poos. Nu
ging hij heen zonder nog naar haar te zien.
Hij hoorde haar laatste woorden niet meer:
‘Je komt terug, Po Chu I, altijd wacht ik 's avonds bij de vijver, waar we elkaar 't
eerste zagen bij het heuveltje.’
Li Sao's wereldsch verlangen werd bevredigd, werkelijk maakte zij nog groote
vorderingen en werd de wijdbefaamde ster van het keizerlijk hof, van de verste
gewesten, van de buitenkant van de muur kwamen vorsten en machtigen naar het
keizerlijk paleis, alleen om haar te zien en velen gingen voor hun leven gelukkig of
ongelukkig naar hun eenzame streek terug.
Li Sao was toch niet gelukkig, zij bleef denken aan Po Chu I, hoewel hij er nooit
voornaam had uitgezien, zich vaak slecht bewoog, bij de groote recepties verveeld
in een hoek staan bleef en vóór het einde wegliep zonder iemand te groeten.
En toch was het of zij hem het meest miste en alles zonder hem hol, leeg en
vervelend was. Zijn ergernis was haar lief geweest, al besefte zij dit zelf niet.
Op de heuvel had zij laten bouwen een paviljoen dat zij eerst dat der wederkomst
had genoemd maar dat een van treurende herinnering was geworden.
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Toch zat zij er vaak en als de avondwind riep, de maan boven de heuvels uitkwam
en tegelijk in de hemel en in de vijver Houa T'sing zichtbaar was, dacht zij soms nog
dat hij kwam.
Maar hij is nooit gekomen.
Hij leefde in het verre land met magische machten en wezens samen, eerst als
leerling, toen als vriend en gelijke, en zijn wederkomst op aarde verschoof hij steeds.
Maar geheel ging de herinnering aan de samenkomsten op de heuvel en het verblijf
in het paleis niet uit zijn gedachten.
En eens liet hij nog een lang gedicht op aarde verschijnen, dat weldra in ieders
gedachte en op veler lippen was; het zong van overwonnen leed en toen Li Sao het
hoorde begreep zij dat dit het laatste levensteeken was dat zij ooit van hem ontvangen
zou.
Geen van beiden kon sterven, hun nooit meer gelescht verlangen maakte het hun
onmogelijk de plaats onder de onsterfelijken in te nemen die hun rechtens toekwam.
Veroudren deden ze ook niet, ze werden schimmen, dolend van plaats tot plaats,
voortgejaagd, achtervolgd en gepijnigd door het besef dat ze beter hadden gedaan
gehoor te geven aan hun liefde, zooals andre stervelingen doen, die daardoor gelukkig
en niet te lang leven en rustig sterven.
Zij hadden gehoor gegeven aan dat wat hun het hoogste scheen: Li Sao door allen
te worden bewonderd en allen vreugde te schenken door haar uiterlijke verschijning
en bevalligheid alleen: Po Chu I door zijn verlangen, reeds vroeg in een volkomen
zuivere atmosfeer te leven, wat geen mensch voor zich mag opeischen.
Zij, begenadigd door hun gaven, kwamen erdoor tot ongeluk en berouwden voor
immer het verzuim van de gewone aardsche liefde.
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Mist
door J. van Tooren
De nevels kwamen gestegen,
Ik heb niet gezien wanneer.
Ik merkte alleen, een keer,
Dat alle vogels zwegen,
En 't vergezicht was er niet meer.
De vergezichten zijn dichtgedaan,
Een wolk is over den hemel gegaan,
Die heeft verborgen de maan
En alle sterren.
Ik heb het zoo vreeselijk druk gehad,
Te schoffelen voort op mijn zwarte pad,
Ik heb niet opgekeken,
Nu zijn de sterren geweken.
Het wordt al stiller om mij heen,
Sinds het licht verdween.
Ik wilde wel ik wist
Een uitweg uit den mist O, vat mij niet iemand bij de hand
En brengt mij heen naar een beter land?
Of zijn mijn eigen oogen
Met dit vreemd waas betogen?
Ach, God - of U een blinde vond? Maak mijn oogen weer gezond.
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Herinnering
door P. Hoogenboom
Het leek een sprookje in het avonduur,
Met haar, glimlachend naar mijn vele praten,
De stille lichten in de leege straten, De klimop ritselde' aan een rooden muur.
En langs het zachte bleek van haar gezicht
Gleed zilverig en zonder het te raken,
Om al mijn praten tot een droom te maken
De witte golf van het lantarenlicht.
Lantarenlicht en fluist'ren van den nacht,
Dit is genoeg en ik wil niet meer weten
Van and're zorgen en niet meer vergeten:
Het donker van je oogen en je mond, die lacht.
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De weg naar Mekka
door E.N. Harold
EINDELIJK is alles nu toch werkelijk klaar voor de reis naar Mekka. De norsche
Syriër heeft zooveel pelgrims in zijn kleine vrachtauto geduwd, dat hij er zelfs met
geweld geen meer bij in zou kunnen persen. Als één groote massa mensch zitten zij
geduldig te wachten, tot het hem zal behagen te vertrekken. Maar meneer heeft geen
haast, en uur na uur verstrijkt.
Om hen slaapt de stad in de middaghitte. De zon slaat alle leven neer. Zelfs de
stofwolken zijn gaan liggen.
Achter een muur ruischt water in een tuin, verder is alles stil. De huizen zijn dicht,
en de bergen, die een halve dagreis verder uit de vlakte opstijgen, lijken bedriegelijk
nabij in de droge lucht.
De auto is een kleine een-ton-Chevrolet. Een groote kooi van staaldraadgaas is er
achterop gebouwd. Een kooi vol wachtende menschen. Gesluierde vrouwen, allen
gelijk in hun zwarte kleeren, en mannen van allerlei soort. Maar man of vrouw, boer
of koopman zij hebben één ding gemeen: het wachten op het begin van de reis.
Sommigen denken, gedurende dat wachten, anderen staren dof voor zich uit en
enkelen slapen. Maar al hun gedachten, blikken en droomen zoeken nu al het zelfde
beeld: de aankomst in Mekka!
Zoo gaat de middag voorbij en de stad begint weer te leven. Luiken gaan open,
stemmen ontwaken en stappen komen door het stof. Die stappen brengen de laatste
drie pelgrims. Maar hoewel de Syriër hen wel tien keer voor ‘hoerezonen’ scheldt,
slagen zij er niet in een plaats in de kooi te veroveren, om de eenvoudige reden, dat
daar geen plaats meer is, waar allen tegen-, op- en overelkaar staan, liggen of zitten.
Na een lange ruzie, maakt hij ruimte voor hen tusschen de bagage op het dak van de
kooi. Zij klimmen onhandig naar boven en zitten als groote verschrikte vogels
tusschen den warboel van touwen, pakken en bundels. Dan eindelijk rijden zij weg.
De bergen in de verte zijn nu donkerblauw, en het einde van de dag komt als een
zegen.
Zoo verlaten zij de ontwakende stad in de eerste koelte van den schemer. Schokkend
en stootend, bonkend en slingerend beginnen zij te rijden. Men kan nauwelijks zeggen,
dat het een weg is, dien zij volgen. Neen, het is niets dan een ruw spoor vol gevaarlijke
steenen en verraderlijke gaten, dat naar de bergen voert.
Het duurt niet lang of de nacht omgeeft hun kleine rijdende wereld met duisternis.
Zij zien niets meer, dan de witte lichten, die ver vooruit schijnen over het verlaten
spoor.
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Zij rijden pas enkele uren, maar het lijken nu al dagen en nachten, dat zij zoo
voortrazen, schokkend en bonkend achter den onbeweeglijken rug van den Syrischen
chauffeur, die hen naar Mekka brengen moet.
Al gauw begint het koud te worden, en voor het eerst zijn zij dankbaar, zoo dicht
opeen te zitten, dat zij nauwelijks adem halen kunnen. Zij denken met leedvermaak
aan de drie bovenop, die zich nu vast moeten klampen aan de bagage, met vingers
stijf van de kou.
Langzaam begint de weg te stijgen. Soms suist een boom voorbij, dan weer wordt
een slapend dorp vervuld van stof en echo's, als zij er langs razen, en één keer hooren
zij water ruischen, maar zij zien het niet.
De vroege maan gaat onder achter de kale toppen en het wordt steeds kouder. De
wagen klimt hooger en hooger. Sterren zijn er niet meer. Ook onder hen is leege
duisternis, en in die leegte huilt een hond, mijlenver onder hen, in een andere wereld
misschien.
Het gaat nog altijd hooger, maar zij zijn niet bang. Al zou de weg eeuwig stijgen,
ergens daar heelemaal boven zouden zij toch Mekka vinden, en daar is immers het
eind van hun reis.
Zij weten niets van Mekka. Zij kunnen geen kaarten lezen en hebben nooit platen
gezien. Toch zullen zij weten, wanneer het komt. Want het zal vol lichten zijn en
vervuld van duizend stemmen en er zal nog meer zijn....
Maar nu zijn zij eerst aan het begin van hun reis en dat begin is niet schoon! Hun
vaders zijn met karavanen naar Mekka getrokken, voor hen is een auto sneller en
goedkooper, maar ook minder gemakkelijk. Zij kunnen zich niet bewegen. Kramp
en pijn kruipen door hun beenen en hun ruggen, hooger en hooger, uur na uur. Zij
klagen niet, maar zwaaien allen samen, als één groot lichaam vol pijn, willoos heen
en weer, met iedere kronkel van den weg, met elke slingering van de auto. Zij hebben
de drie bovenop al lang vergeten. Zij hebben genoeg met zich zelf te stellen. Het is
of hun ruggen nu al gebroken-, hun armen en beenen nu al verlamd zijn. En toch is
dit eerst het begin van de reis, het begin van den nacht zelfs!
De dorpen aan hun weg zijn alle diep in slaap, maar lang nadat de donderende
wagen voorbij is, wanneer de honden al weer zwijgen, hangt het stof er nog in de
roerlooze duisternis.
Stof is het eenige wat leeft in dezen nacht. Het knarst tusschen hun tanden, het
schuurt in alle plooien van hun huid, het brandt in hun oogen en hun keelen en het
volgt als een bruine geruischlooze wolk den dreunenden wagen op zijn tocht naar
onzichtbare hoogten.
Maar het is niet alleen het stof, dat hen kwelt. De weg zelf is even erg. Iedere stoot
van den wagen treft elk afzonderlijk lichaam van de massa in de kooi als een
steenworp, die hun beenderen verbrijzelen moet.
Zij weten niet, hoe lang zij al rijden. Zij weten niet, hoe lang nu al bocht na bocht
hen tegen het snijdende staaldraad slingert. Zij weten niets meer.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

405
Zij zijn zoozeer gepijnigd door koude en uitputting, door slingeren en stooten, dat
het hun lijkt, of hun lichamen al dood zijn en zij alleen nog met hun oogen leven.
Groote brandende oogen, onafgewend starend op den weg, dien de wielen verslinden,
den weg naar Mekka!
Zij verlangen naar de vlucht in den barmhartigen slaap, maar pijn en koude houden
hen vast, en in plaats van den slaap komt de koorts. Zij komen uit een malariastreek.
De koorts loert in hun bloed op elk oogenblik van zwakte om hen te overvallen, en
nu is zijn kans schoon!
In hen brandt het geteisterde leven hoog en hel, als een vlam, die dadelijk zal
uitdooven. Maar wanneer die vlam werkelijk ineenschrompelt en niets meer dan een
glimmende vonk is, dan overwint de slaap koorts en koude, en redt hen.
De slaap duurt uren. Maar ook nu, in koortsdroomen, reizen zij verder naar Mekka.
Ook nu vliegen zij door dorpen, die zich achter hen vullen met stof en het gehuil van
honden. Ook nu schuiven de witte lichtbundels altijd voort over het verlaten spoor.
En ook nu kermen de jakhalzen boven en beneden in de zwarte ravijnen langs den
weg naar Mekka.
Later, wanneer slaap en koorts onmerkbaar in bewustzijn overgaan, zien zij de
vlammen van een roode zon op puntige, volmaakt kale bergen, die een bruine vlakte
omsluiten. Er zijn daar alleen maar twee arenden, die langzaam en onverschillig
voorbij zeilen, verder niets.
Half wakker, vragen zij zich af, wat hen eigenlijk naar deze woesternij gebracht
heeft en wat zij hier eigenlijk te doen hebben. Maar wakend of slapend, zij weten,
dat ergens achter deze bergen Mekka liggen moet en dat ook deze vlakte slechts een
deel is van den weg daarheen.
Dit bewustzijn geeft hun zulk een rust en zekerheid, dat zij, de een na de ander
weer inslapen. Maar ook nu voelen zij dat de tocht verdergaat. Een paar maal ruischen
boomen en water en soms hooren zij de vilten stappen van kameelen tot in hun slaap;
één keer zelfs menschenstemmen.
Maar dat alles drijft voorbij en verdwijnt achter hen in stof en vergetelheid.
Misschien zijn zij eigenlijk wakker en slapen alleen hun uitgeputte lichamen, maar
hoe dat ook zij, het is goed zoo: de koorts is verdwenen, het begint warm te worden
en een groote vrede komt over hen.
Bij een leemen dorp in de vlakte houden zij stil. Zij zijn aan de een of andere grens.
Zij kruipen uit den wagen. Hoewel zij een gevoel hebben alsof hun ruggen gebroken
zijn, komt een kinderlijke uitgelatenheid over hen, want de slagboom over den weg
is een duidelijk teeken van het gewicht van hun reis. Zij zijn erg dankbaar, want zij
zien nu, hoe ver zij al gevorderd zijn
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op de weg naar Mekka. Zij beginnen opgewonden te redeneeren. Maar als de
douaniers en de soldaten komen worden zij weer stil.
Papieren en bagage worden nagekeken. Schrille en grommende stemmen verheffen
zich in protest of verontwaardiging. De dorpsjeugd komt staan staren en de chauffeur
doet aanmatigend en familiaar tegen den commandant van de post om te laten zien
wat een groot heer hij is.
Eindelijk is alles in orde. De slagboom gaat omhoog en zij mogen het dorp binnen
rijden. Daar blijven zij tot den middag. De chauffeur verdwijnt om te slapen. De
pelgrims zitten in groepjes om den wagen, eten wat, trachten een paar vlooien te
vangen en praten lang en breed over den stand van den oogst of de prijzen op de
markt in hun land, dat al zoo verwonderlijk ver weg is. Zij voelen zich uiterst tevreden.
De kou, de koorts en de pijnen zijn vergeten en verder is er niets, waarover zij zich
bezorgd moeten maken. Zij hebben hun passage betaald en de chauffeur kent den
weg naar Mekka.
De hitte van de dag wordt zwaarder. Zij zoeken de schaduw onder of in den wagen.
Alleen de allerrijkste veroorlooft zich de koelte en het gemak van een schamel
theehuisje aan de dorpstraat. Het wordt later. Het dorp slaapt in de middaghitte,
zooals gisteren de stad van hun vertrek. Maar het dorp slaapt niet zoo diep, want het
werk op de akkers gaat door en in de verte klinken voortdurend de kreten van een
boer bij het ploegen. Maar verder is alles als gisteren: achter een muur ruischt water,
de hutten zijn dicht en de bergen die uit de vlakte opstijgen lijken bedrieglijk dichtbij
in de droge lucht.
Ditmaal hoeven zij niet tot den avond te wachten. Nog vóór het dorp weer ontwaakt,
komt de norsche chauffeur weer te voorschijn, en moeten zij instappen. De rijkaard
komt haastig uit den schemer van het kroegje aangesloft, maar hij komt toch te laat.
De drie, die den heelen nacht bovenop gezeten hebben, zijn nu als de eersten naar
binnen gekropen en de kooi is tot berstens toe vol. Zij zijn bijna gestorven van de
kou en zij weigeren hun oude plaatsen weer in te nemen. De rijkaard begint
verschrikkelijk te schelden, maar ook de anderen laten zich niet onbetuigd en het
wordt een wilde verwarring van krijschende stemmen en dreigende handen. Het dorp
schrikt wakker en de hanen beginnen te kraaien. Een heelen tijd lang is het woord
‘hoerezoon’ niet van de lucht. Het tumult verheft zich tot gevaarlijke hoogten van
woede en wraakzucht. Maar juist wanneer de woorden al even snel gaan als de messen
die zoo dadelijk zullen flitsen, legt de storm zich plotseling en met vereende krachten
wordt de rijkaard naar binnen geperst.
Daarop rijden zij weg. Een uur later zijn de bergen weer om hen. Zij zien de vlakte
onder zich wegzinken, dieper en dieper. Hij is bruin en leeg. Weldra verdwijnt hij
achter een bocht. Nu dreunt de motor als een onweer tusschen loodrechte rotswanden.
Hier is alles steen en hemel. Nog één keer

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

407
verschijnt de vlakte, onbegrijpelijk diep onder hen. Een mijlenlange stofwolk kronkelt
zich nog langs den weg, dien zij gekomen zijn. Maar dadelijk sluiten de bergen zich
weer om hen. Toch vindt de weg telkens nog een opening waar hij doorkruipen kan
en zoo razen zij omhoog naar den blauwen hemel. Boven vliegen arenden om de
rotsen en er waait een wind, zoo koel en zoo sterkend alsof hij van zee kwam.
Zij zuigen begeerig zijn frisschen adem op, maar in het zelfde oogenblik hebben
zij het zadel van de pas al bereikt en kronkelt de weg weer langs afgronden en ravijnen
naar beneden, naar een tweede vlakte, even kaal, even bruin, even leeg als de eerste.
De wind is weer weg en een zware hitte stijgt als rook uit de diepte omhoog.
De tweede nacht is als de eerste. Vóór hen is de onbeweeglijke rug van den chauffeur
en de witte lichten op een onbekenden weg, achter hen is het stof. Alles is zooals het
gisteren was: de kou, de koorts en het verschrikkelijke stooten. Honden en jakhalzen
huilen in den nacht, als gisteren, als altijd lijkt het.
Alleen de maan staat een uur langer aan den hemel.
Wat zal ik verder nog zeggen van hun reis? De eene dag is als de andere. Soms rijden
zij door vlakten, soms door bergen. Den eenen keer slapen zij 's nachts en den anderen
keer overdag. Zij rijden over grenzen en bruggen, door dorpen en steden. Maar de
namen dringen nauwelijks tot hen door. Hun reis wordt een martelende opeenvolging
van rijden en stilstaan, van hitte en koude, van honger, dorst, stof en slaap. Soms
staan zij ergens midden in de verlaten wereld stil. Dan luisteren zij verbaasd naar de
stilte, die zij al bijna vergeten hadden bij het eeuwige razen van den motor. De
chauffeur kruipt vloekend onder den wagen en werkt met klinkende ijzeren
instrumenten. Om hen is de vlakte, boven hen de zon. Het duurt dikwijls uren voor
de wagen hersteld is. De zon is verschrikkelijk en doet hen zelfs de weldaad van de
stilte vergeten.
Soms ook moeten zij er allemaal uit, om te duwen, tot hun beenderen kraken.
Soms vlammen plotselinge twisten op, in vervaarlijke heftigheid, die plotseling
uitloopen in een dof zwijgen. Maar als zij duwen of trekken moeten, helpen zij allen
eendrachtig, want zij weten, dat iedere duw, iedere wenteling van de wielen, iedere
schok op steenen of in kuilen hen dichter bij Mekka brengt. En hoe zwaarder hun
weg wordt, hoe lichtender aan het eind daarvan Mekka oprijst voor hun brandende
oogen.
Er gebeurt niet veel op hun reis. De wagen stort niet in een afgrond, roovers laten
hen met rust, pest en cholera gaan aan hen voorbij. Zij tellen
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de dagen niet, maar zij zien iederen nacht de maan voller en ronder opkomen achter
den horizon, die Mekka verbergt.
Soms denken zij aan hun thuis. Aan hun akkertje, of aan hun winkeltje in de bazaar.
Maar dat alles ligt in een wereld, die zij verlaten hebben, misschien voorgoed, om
die andere wereld te bereiken, waarvan Mekka de poort is.
Ergens op de reis ontdekken zij bij het ontwaken, dat twee hunner gestorven zijn.
Van honger of uitputting. Zij weten het niet. Het doet er ook niet veel toe. Maar wat
er wel toe doet, is de wilde twist, die opvlamt over hun lijken. Een neef van een van
de dooden wil met alle geweld het lijk van zijn oom verder meenemen, maar de
chauffeur en de anderen weigeren en de woede aan beide zijden laait op tot razernij.
Tenslotte blijft de doode oom natuurlijk toch met het andere lijk achter, haastig
begraven ergens aan den weg naar Mekka.
De anderen zijn dankbaar, want nu hebben zij tenminste iets meer plaats. Maar
uit de volgende stad neemt de chauffeur twee nieuwe pelgrims mee, en alles is weer
als te voren.
Slechts één gebeurtenis breekt nog de eentonigheid van hun lijdensweg. Tusschen
wat verwaaide palmen staan zij plotseling voor de zee. Zij schrikken. Geen van hen
heeft ooit de zee gezien. Zij is blauw en geweldig en heeft geen overkant. Vlak en
lichtend ligt zij daar voor hen, eeuwig en raadselachtig. Zij ziet er tam genoeg uit,
maar zij vertrouwen haar niet.
Over het strand bereiken zij een witte stad aan de kust. Daar overnachten zij. Zij
zien een electrische tram, maar zelfs die kan den indruk van de zee niet uitwisschen.
Zij blijven argwanend naar de blauwe vlakte staan kijken. Zij vergeten zelfs hun
honger, zoozeer zijn zij vervuld van wantrouwen tegen het groote water.
Zij slapen niet, dien nacht. Zij hebben het blauwe water zwart zien worden en zij
hebben de maan zien verdwijnen achter dikke wolken, die de zee naar het land
gestuurd heeft. Zij hebben ook gezien, dat de booten in de haven nog eens extra
vastgemaakt werden en de kameelen van een voorbijkomende karavaan rusteloos in
den wind gesnoven hebben, met hoog opgeheven koppen.
Nu hooren zij in de stilte de stem van de zee, hol en dreigend tegen de rotsen. Hij
zwijgt telkens heel even. Dan houden allen de adem in, en allen hooren zijn
vervaarlijke stem mijlen verder langs de kust. Zij kruipen angstig bij elkaar. Het stof
begint in de donkere straten te wervelen en de branding roept luider en luider in den
nacht zonder lichten. Plotseling strijkt een heete wind gierend neer over de stad, maar
hij brengt geen regen, en het stof verheft zich als een plaag boven land en water.
Zij liggen huiverend bijeen en luisteren. Het donderen van de branding
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komt nader en nader, tot het den grond onder hen trillen doet. Zij weten dat de
branding nog slechts de stem is van het groote water zonder overkant, en zij vreezen,
dat nu het water zelf zal opstaan en zich tot de wolken zal verheffen om het land
waarop zij liggen te verslinden, het land aan den weg naar Mekka.
Wat zal ik verder nog zeggen van hun reis? Zij blijven in leven en zien de maan
iederen nacht ronder worden. Dat is alles.
Maar eindelijk komt een nacht, dat de maan vol is, en Mekka nabij! Het stof hangt
nu als een bruine nevel langs den weg, die wemelt van auto's, menschen en dieren.
Telkens doemen onzichtbare karavanen vlak voor hen op. Eén oogenblik verblinden
de lichten verschrikte kameelen, dan zijn zij al verdwenen in den nacht vol stof onder
de groote volle maan.
En dan eindelijk komt Mekka!
En het is, zooals zij het in duizend droomen hebben gezien. Het is vol lichten en
vervuld van duizend stemmen! Stemmen, die tot één groot gebed worden, lichten,
die tot één groot licht worden. Een licht, dat hun honger en dorst vermag te stillen,
dat hun wonden heelt, hun koude lichamen verwarmt, een licht dat troost en belofte,
genade en zaligheid beteekent en de heele wereld bestraalt! Het licht van Mekka!....
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Kwatrijnen
door M. Mok
Gods naam staat in mijn hersens uitgeschreven,
zijn macht beklemt de vloeiïng van mijn leven.
De worsteling is hopeloos, ik kan
niet meer dan dit verslaafde lichaam geven.
De dagen zijn van groot rumoer doorloopen,
God breekt de harten en de keelen open.
Hoe diep schroeit het verlangen naar de aarde
hen die op eeuwigheid niet kunnen hopen.
O de vermoeiden en de zeer gekwelden niets kan den hartstocht aan van de ontstelden,
die moeten dragen wat geen mensch kan dragen:
den angst die door geen dood is kwijt te schelden.
Bitter is sterven, bitter is het leven
in deze wereld waar is nagebleven
de droom van paradijzen en de mist
van eeuwigheid om alles is geweven.
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Wanneer de menschen tot vervulling komen
- de laatste phase der profetendroomen zal ik niet uit de aarde opstaan, want
ik wil mijn ziel niet weer aan God verkoopen.
De dood beklemt mij zeer - ik wil vermijden
zijn gruwelijken aanblik en bezijden
de stormen in een stillen slaap verzinken,
en langzaam naar den hemel overglijden.
Wanneer de nacht ontwaakt, gaan wij verloren
in eigen stilte, kunnen niets meer hooren;
ontwaren slechts de schaduw van den dood
en droomen diep van niet te zijn geboren.
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Typen
door Maria Favai-Kievits
Kinderschooltje in Ravello
MAG ik binnen komen, zuster Caterina?
Het dorpsschooltje is een ruim gewelfd vertrek waarin het op dezen wilden
lente-morgen koud is. De kleuters zitten op lage stoeltjes rond een blikken doos
waarin een houtskool-vuurtje smeult en de zuster, - de eenige onder de slot-zusters
die met vreemdelingen in aanraking mag komen, - zit tusschen hen in, ook op een
laag stoeltje. Ze is met haar blozend gezichtje waarin de oogen klaar en onberoerd
van zorgen staan, kind onder de kinderen. De zuster werkt aandachtig met gekleurde
rietjes waaruit ze mooie korenaren weet te maken. De meisjes van goeden wil volgen
haar voorbeeld maar de jongetjes werken ieder naar eigen fantasie, de geduldigste
kan het tot een matje vlechten brengen, al de anderen maken broddelwerk dat
uitsluitend in hun fantasie een verklaring vindt, en dat ze zelf prachtig vinden.
- Dit is een hond, zegt Raffaelo, wijzend op een sterachtig figuur.
- Mooi.
- Dit zijn z'n pooten, dit zijn staart en dat z'n ooren.
- Wat een lange!
- Omdat ik de rietjes niet mag breken.
- O.
- En nou zingen, Caterina? vraagt hij.
Alleen Raffaelo noemt zuster Caterina kortaf bij haar naam, omdat ze, zooals hij
zegt, niet zijn zuster is. Thuis heeft hij een klein zusje en dat heet Marietta. Ook zegt
hij ‘jij’ tegen de zuster omdat hij tegen niemand ‘u’, en nooit iemand ‘u’ tegen hem
gezegd heeft.
- Wat zullen we zingen?
- Ave Maria, zegt Graziella.
- Wat is daar nou aan, zegt Raffaelo, - Giovinezza is veel mooier, daar kan je op
marcheeren.
- Wie wil Giovinezza zingen? vraagt de zuster.
Al de jongens en twee meisjes stemmen voor Giovinezza.
- En jullie, wat willen jullie zingen? vraagt ze aan de overblijvende meisjes.
- Ave Maria.
- Goed, dan zingen we eerst Giovinezza en jullie daarna Ave Maria.
- Allemaal achter elkaar gaan staan, beveelt Raffaelo, ....de meisjes achteraan.
Hebben jullie je zakdoeken?
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Gewurm in broekzakjes en onderjurken om den zakdoek te vinden.
- En als we aan ‘het refrein’ komen dan moeten jullie allemaal met de vlag zwaaien.
- Ik heb geen zakdoek, zegt Nina.
- Dan zwaai je maar met wat anders.
- Ik heb niks anders....
- Caterina, wil jij je zakdoek leenen?
- Zeker Raffaelo.
- En nu niet valsch zingen, wie valsch zingt gaat er uit.
Hij zet zich aan 't hoofd van het kinderrijtje en bromt een bar lage noot.
- Te laag, keurt hij.
Dan wipt z'n stemmetje veel, veel hooger op.
- Te hoog, beslist hij: - Caterina, wil jij de toon aangeven?
- Mi, zingt zuster Caterina.
- Mi, echoot Raffaelo, - goed. Allemaal mi.
't Koortje zoekt naar de mi.
- En nu linkervoet vooruit commandeert hij. Als ik zeg: een, twee, drie, dan allemaal
met drie beginnen.
En zoo ferm rhytmisch en aanstekelijk blij zijn hun gang en zang, dat zuster
Caterina, de vier meiskes en ik ook meezingen.
Naar huis gaand, denk ik aan de woorden die een Amerikaansche moeder die hier
in Italië woont, eens zei:
- Ik ben hier gekomen met een gediplomeerde kinder-onderwijzeres voor m'n
dochtertje. Maar 't kind was veel liever bij het Italiaansche kamermeisje van wie ze
spelenderwijze kloskant leerde maken en Italiaansche blijmoedigheid, hetgeen toch
eigenlijk het eenige is dat je verder helpt in het leven.
***
Ninanella
Ze heet heel gewoon Maria maar ze noemt zich zelf Ninanella. Trouwens ze
compliceert alles in het leven, ze zal een lastige echtgenoote zijn. Als je haar een
chocolaadje geeft, neemt ze dat niet op gewone wijze aan, ze draait drie, vier keer
in 't rond zoodat d'r rokjes flink uitzwieren, maakt dan een buiging en aanvaardt het
chocolaadje dat ze met behendige worpjes in haar opengesperd mondje weet te doen
tuimelen.
Er kan een goochelaar, een danseres en een oplichtster uit haar groeien. Want
Ninanella, hoewel pas vier jaar oud, heeft reeds meermalen slaag van haar moeder
gehad omdat ze balletjes op crediet kocht of omdat zij, als zij brood in 't dorp moet
halen met een spiegeltje, een schuier of heelemaal niets inplaats van brood, thuis
kwam. Die leege dagen zijn de ergste. Dan zegt Ninanella's moeder: ‘doe je mond
open.’ om te ruiken wát Ninanella gegeten heeft: chocola, drop of pepermunt.
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We zaten te eten onder de boomen. Het hek piept en in den tuin stonden Ninanella
en een ander meisje. Toch wel een beetje verlegen omdat mijnheer er was, bleven
ze halverwege op de trap staan; de blonde blozende Ninanella en naast haar een
kleiner meisje, een schraal, verwaarloosd zwerverskind als een zielig hondje dat in
't water heeft gelegen. Alles hing aan dat kleine vrouwtje, haar oogleden moe en
zwaar, haar plakkerige sluikhaartjes, haar veel te lange soep-jurk.
Met een hoog stemmetje zei Ninanella iets.
Begrijpen deden we het niet.
- Wat zeg je?
Luider herhaalde ze hetzelfde deuntje.
- Ik geloof dat ze zegt, dat haar vriendinnetje Michalina heet, .... ze stelt haar aan
ons voor.
- Heet je vriendinnetje Michalina?
- Ja, en weer herhaalde ze hetzelfde deuntje in vlugger tempo en hooger in toon.
- Mooi hoor.
Maar Ninanella was nog niet overtuigd dat we den naam goed gehoord hadden,
ze herhaalde haar dreuntje vier vijf maal steeds met luider stem terwijl de jammerlijke
Michalina, iederen keer als Ninanetta ‘Michalina’ zei, een fiksche bonk op haar
armpje kreeg.
Ten einde raad gaf ik haar perziken die Ninanella alleen kwam halen en toen
gingen ze het hek weer uit.
***
Toen Ninanella's moeder 's avonds de geit kwam melken zei ik:
- Je dochtertje is er vanmiddag geweest om ons haar vriendinnetje Michalina voor
te stellen.
De moeder lachte.
- Nee, zei ze, Ninanella kwam u vertellen, dat het kleine zwarte poesje dat ik u
gisteren gebracht heb, van Michalina was, ze wou het terug hebben.
- O....
***
Den volgenden morgen toen ik de duiven riep om graan te geven, zag ik voor het
huis op het zand, dat nog vochtig was van den nachtelijken regen, de versche
indrukken van kindervoetjes, van vierkante kindervoetjes met wijd uitstaande teentjes.
En toen ik het kleine, zwarte poesje riep, was het nergens te vinden. En ook nooit
meer gevonden geworden.
***
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Het Straatmuzikantje
Hij zag me wel, maar ik bestond niet voor hem.
Van wat voor belang is een groot mensch voor een straatkindje, als dit er niet aan
denkt hem een soldo te vragen? Een hazelnoot, een hoopje vuil is van veel grooter
belang.
Het straatkindje was een bazuinend engeltje, wiens bazuin een eindje ijzerdraad
was.
Het was ook een trommelslager, wiens trom de bodem van een wijnvaatje was.
Het was ook een vioolspelertje, wiens viool zijn opgeheven arm was en dat als
strijkstok, het eindje ijzerdraad hanteerde. Het was ook een orkestdirecteur wiens
dirigeerstok ook weer het eindje ijzerdraad was.
Het was een volmaakt muzikantje omdat z'n hartje zingend was.
En toen hij moe was van het lange zingen, was hij weer een volmaakt straatkindje
dat met zijn ijzerdraad, vreedzaam kippen uiteen joeg.
***
Nieuwjaarsmorgen
Kleine meisjes hebben mij twee groote pijnappels gebracht waarop welriekend hars
kleeft, een tak met cedervruchten en een bos blanke narcissen.
Buiten musiceeren een doedelzakblazer en een man die een houten fluit bespeelt.
In deze muziek ruischen alle geluiden uit het woud: de suizing van den wind langs
dorre bladeren, zijn fluitend geluid langs naakte takken, het klokkend gekabbel van
water langs rotsen, het tokk'lend getik van vallende droppels op harde blaad'ren, in
deze muziek ruischen alle onzegbare, eigen stemmen van varens, heesters en boomen,
al de fijne geluidjes van ongeziene insecten, in deze muziek ruischt de ademhaling
der aarde.
En als het spel der muzikanten heeft opgehouden, is het, alsof de gansche lucht
zich oplost in muziek.
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Nog niet
door A. Hendriks-Kappelhoff
Nog niet. Nog altijd niet. Nog blijven wij gevangen,
Nog klinkt bij alle zangen
Niet het bevrijdingslied,
Nog niet.
Nog is 't verlossingswoord
Niet duidelijk gesproken.
Nog weegt het hart, verdoken,
Of het een mensch bekoort
Of stoort.
Nog acht het spiedend oog
Van wie een klank laat vallen
In 't vlietend vlak van allen,
't Gedein der kringenboog
Te hoog.
Nog niet. Nog altijd niet.
Nog vraagt het kleinste pogen
Den bijval aller oogen.
Wij zingen 't zuivere lied
Nog niet. -
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Kroniek
Weerglas
Er is in verschillende steden deining rond aesthetische kwesties, in den Haag woekert
het geval van het monument voor wijlen de Koningin-Moeder, Rotterdam is begonnen
aan het probleem van een nieuwen Beurs, Amsterdam wordt door de Telegraaf
alarmeerend wakker geschud met aanvallen op het nieuwe bouwen. Deze
gebeurtenissen hebben gemeen, dat men bij het beoordeelen meer dan vroeger het
publiek betrekt. Deskundigen, kunstenaars, hebben te wijken voor de communis
opinio. De leek, reeds sinds jaren opgevoed in de richting van een aesthetisch oordeel,
eischt nu ook rechten, maakt aanspraak het heft, het snoeimes, in handen te mogen
nemen. Beschermende bepalingen voor architecten, steunmaatregelen,
prijsvraagreglementen zullen daartegen niet helpen; zij verwekken ook geen
architectuur, schilder- of beeldhouwkunst. Bij de keuze van het standbeeld voor het
Haagsche Rosarium werd geen overtreding gepleegd. Er was een commissie, die zou
opdragen en een jury, die prijzen zou uitdeelen en het één zoowel als het ander is
geschied, met het gevolg dat de commissie met haar schutsheilige ‘de algemeene
opvatting’ iets koos dat men reeds dertig jaar geleden voor uitvoering zou hebben
waardig gekeurd. Smaak en waardeering veranderen voortdurend, vermengen zich
met nieuwe theorieën, maar blijven voor een geweten dat naar evolutie haakt, in
verouderden toestand wel eens lastig lang bij bepaalde categorieën hangen. Zij
veroorzaken, door de macht der burgerlijke domheid op stoot gebracht, ongewild
aesthetische aberraties.
Dat juist wat reeds lang uitgehold en door traditie versleten scheen thans weer
kansen heeft, is begrijpelijk. Het was er nog altijd en heeft zich aangepast. Men ziet
het aan de meubels, de auto's, de huizen, de schilderijen, aan het dagelijksch
gebruiksvoorwerp vooral. Wanneer men de groote tentoonstellingen van
binnenhuisarchitectuur in Londen (Royal Academy) en Parijs (Grand Palais) heeft
bekeken en verder neust op de stands van de Bouw- en architectuur-tentoonstelling
in het R.A.I.-gebouw, dan ziet men hoe de leuzen doelmatigheid, soberte, zuiverheid,
eenvoud en eerlijkheid een verfijnden, behaaglijken, geraffineerden en
foutloos-luxueuzen smaak zijn gaan dienen, die aan het Louis XVI denken doet. Het
zal verwonderlijk zijn over eenigen tijd op dit alles terug te zien als men deze troebele
crisisjaren met hun afbrokkeling van blijheid, levenslust en vrijheid, met hun
afnemende energie om denkkracht en verbeelding te voeden, wat vergeten is. Het
brute geweld, het experiment, de vaart, de snelheid van de nà-oorlogsche jaren zijn
schijnbaar plotseling omgeslagen in verfijning, gratie, afwerking, in kleurnuancen,
in schakeeringen, in herhaling, in stilstand en degelijkheid. Het élan en de vitaliteit
zijn verzwakt. Het gepolijste vlak krijgt weer een ornament, het
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fijn-schilderen en het ambachtelijk kunnen hebben in de geheele wereld een grooter
beteekenis verkregen, wat een flagrante tegenspraak vormt met dezen niet meer
jachtigen, haastigen, maar chaotischen, langzamen, troebelen en verontrusten tijd
met zijn neo-Koekkoeks en Schelfhouten. De afloop van het ontwikkelings-proces
dezer zakelijke romantiek in de richting, die men in Frankrijk als die van het
neo-humanisme ten doop heeft gehouden, is niet te voorspellen. Men kan alleen
zeggen dat op dit oogenblik de verbeelding gedwongen wordt deze realiteit te
aanvaarden. Omdát er crisis is? Misschien, hoewel niet waarschijnlijk. Voor hoelang
zal zij er genoegen mee nemen? Wie weet het! Het hangt van de even wisselvallige
als onverwacht verblindende verbeelding af, die op den duur iedere realiteit weet te
overwinnen.
V. G.

Graphiek van J.J. Aarts bij E.J. van Wisselingh & Co.
Van de graphische technieken is de gravure de meest wezenlijk on-impressionistische,
tevens de strengst bindende. De litho's uitgezonderd, is al het werk - ook het ets-werk
- dat van een graveur. De housnede is meestal houtgravure, de ets is lijn-technisch
bedreven. Van geen enkele prent is het aspect verwant aan het schilderachtige, het
is een schouwspel van lijnen. Het werk bewijst tweeërlei besef: dat van de noodzaak
om het ambacht te herwinnen en dat van tijds behoefte aan stijl. Het werk wijst ook
een complex van conflicten uit. De graveur die geen traditie had om onmiddellijk
op aan te sluiten moest zich technisch historisch oriënteeren. Elk begin is een
voortzetting tevens. De eerste moderne Nederlandsche gravure kon niet anders zijn
dan een voortzetting van de oude gravure. Aarts zoekt, intuïtief of bewust, de tijden
der grootste bindingen en zuiverste krachten. Archaïseeren was onvermijdelijk,
formeel althans. Maar Aarts beleefde den kenterings-tijd tusschen twee eeuwen; het
tourment, de verontrusting en het verzet - opstand tegen den dood, opstand tegen
den mensch, opstand ook tegen sociaal kwaad - waren hem niet vreemd. Noch was
hem een beweeglijkheid van geest vreemd (er zijn veranderingen van richting in zijn
werk) en een ontvankelijkheid voor invloeden. Zoo moet hem de herovering van een
ambachtelijke techniek een onwaarschijnlijke mate van zelfbedwang en zelftucht
hebben gekost. Zij stalen. Zij maken krachten vrij. Er zijn prenten van een hevige
uitdrukkingskracht. Het zijn (vooral) die waar de gewonnen beheersching van een
meerwaarde aan middelen de beperking tot het onmisbaar noodzakelijk mogelijk
maakte. Het technische aspect is dan bondig; het blijft beperkt tot het essentieele.
Dat is in de latere en laatste gravures en houtsneden het geval.
De kunstenaarspersoonlijkheid had vele facetten. Er zijn renaissancistische en
barocke elementen in zijn werk; er is uiteraard ideologie en litteratuur - uiteraard,
immers de keuze der technieken is die van hen met een behoefte
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aan concentratie-vormen waarin hun geestelijk bezig zijn zich kan vrij maken of
uiten; er leefde een romanticus in Aarts, doch ook een verontrustend realist. Het
wezen der technieken als instrumenten van uitdrukking heeft hij ongewoon scherp
onderscheiden. Alreeds de keuze der motieven wijst dat uit. De kopergravures en de
houtsneden (houtgravures) zijn het essentieelste deel van zijn werk te achten.
Geconcentreerder en eigener is veel daarvan dan de meeste lithos en etsen; maar van
de laatsten zijn verschillende bladen van het realisme dat reeds verontrustend werd
genoemd en wel eens ontstellend is van haat tegen den leelijken mensch.
S.P.A.

Kunstwerken uit Antwerpsche verzamelingen
Stadsfeestzaal, Antwerpen
Een tentoonstelling, volgens het voorwoord in den catalogus ‘in minder dan een
maand tijds tot stand gekomen’ doet ons Hollanders een weinig huiveren. Een
vierhonderd kunstwerken waren uit de Antwerpsche woningen opgehaald en naar
de Stadsfeestzaal op de Meir tegen dundoek en latten opgehangen. In geen stad van
ons land is dat mogelijk; men verzamelt er anders, zakelijker, minder om het
uitsluitend geneugt van voorstelling en kleur. De hier bijeengehangen schatten
verraden een naïever en een luidruchtiger bewondering. Zij zijn minder
wetenschappelijk gekozen, zij zijn goed Antwerpsch in dien zin, dat Rubens, Teniers,
de Brueghels nog altijd overwegen. De Hollandsche schilderkunst was ronduit
erbarmelijk aanwezig op een Arent Arentsz. en een Vrouwenportret van den 16en
eeuwer Pieter Pietersz. (als Ketel) na en de andere buitenlandsche scholen waren er
niet veel beter aan toe.
Doch wanneer men, vermoeid na de bezichtiging, door Antwerpen gaat slenteren,
dan voelt men wel dat het zoo wezen moet. Er is een van den grond uit ander soort
vreugde. Er is meer muziek van speellieden, de traditie blijft meer in en rond de
kerken hangen; er zijn meer patat à frit. Het geluid en de lucht zijn anders.
Om verschillende redenen missen wij in Holland de energie en het hartstochtelijk
pleizier om binnen een maand tijds zoo huizen te onttakelen en feestzalen te tooien.
Wij kunnen in dit uitstallen om het uitstallen alléén den zin niet ontdekken. Tien
werken van hooge kwaliteit uit één tijdperk of uit tien verschillende elkaar opvolgende
perioden zijn ons liever, maar wij moeten erkennen dat vroeger de jaarmarkten en
de oude ‘constcamers’ er misschien even kleurig en vol uitzagen en dat wij het
genieten van het kijkspel wellicht ten onrechte te vroeg verleerd hebben.
Het is ondoenlijk en onvruchtbaar het geheel te bespreken; wij zijn op het schilderij
afgegaan dat zich te midden van de honderden werken onver-
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schrokken handhaafde, dat een vernieuwing beteekende en elementen in zich had,
die toentertijd - dat is in 1561 - openbaringen waren. Door een samenloop van
omstandigheden bracht het als Pourbus op een veiling, een drie jaar geleden, welhaast
50.000 gulden op; het verraadt echter duidelijk, eerder dan Pourbus of Key, de vaste
hand van Frans Floris, een kloeker tijdgenoot van Brueghel, Venetiaansch als het is
van allure, maar daarnaast ook weer Antwerpsch in het robuust en stroef opeenhoopen
der levensgroote figuren. Het modelé der koppen - elf volwassenen en twee kinderen
van de familie van Berchem zijn hier bijeen - doet denken aan het bekende
vrouwenportret van Floris te Caën; het is echter vooral de groep, die hier onzen
aandacht boeit. Want ook al namen zijn leerlingen - een honderdtwintig moet deze
Rubens avant la lettre er gehad hebben - die lichte, glanzende, neergezwiepte toetsen
over, die ook de latere 16e eeuwsche portrettisten in Utrecht, Gouda, Haarlem en
Amsterdam nabootsten, sterker voelt men toch de filiatie die regelrecht door te trekken
is naar Frans Hals en zijn schuttersmaaltijden. Zonder Rome (Michel Angelo), zonder
Venetië (Tintoretto) had de jonge Floris zich nimmer dien ‘Schwung’, dien durf om
in de ruimte te componeeren veroverd; van de zorgvuldige factuur der
middeleeuwsche schilders is niets meer over. Zooals in zooveel overgangstijden zijn
de dingen haastiger, reëeler, directer bekeken. Het eendrachtelijk bijeenweten hier
van de familieleden, de zwagers, de zusters, de kinderen, de grootmoeder om het
portret van den zoo juist gestorvene, wil tastbaar zijn. Onder het gemeenschappelijk
luisteren naar vertrouwde klanken van luit en spinet v e r s t e r k e n en binden de
blikrichtingen. In dit net van contact-draden ontlaadt zich de spanning in het schillen
dat de oude moeder aan een appel verricht, als volbracht zij aan den tijd een ritueele
handeling. Een vergelijking dringt zich op met den Maaltijd der Vrienden van Charley
Toorop, die bewuster maar ook egocentrischer en met een plastischer beleving van
de ruimteverhoudingen (Cézanne, Cubisten!) een dergelijk sterk psychisch contact
met de wereld zocht. Zuiver schilderkunstig, thematisch ook, liggen hier
gemeenschappelijke kernen. Bij Charley lijkt de aanloop om het doel te bereiken
misschien heviger, maar men voelt haar handicap: het ontbreken van de werkplaats
met de leerlingen voor de eendrachtelijke voorbereiding. Wandtapijten en mozaïeken
maakt men zoo nog wel in samenwerking; voor het gewone schilderij schijnt een
zoodanige werkwijze niet meer mogelijk. Beperking in het thema is daarvan het
noodzakelijk gevolg, beklemmend wordt in Holland de traditie van: landschap,
portret, stilleven....
Zoo bracht deze Antwerpsche tentoonstelling één verrassing. De spilzieke,
bouwlustige, banketteerende en zich tenslotte ruïneerende Floris interesseert ons
thans minder dan zijn juiste erkenning van het zuivere werkmanschap. Dit schilderij
bezat, in al zijn forsche allure, stijl. Het boeit door de wijze, waarop, in niet minder
troebele tijden dan wij nu beleven, de intensiviteit
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van het enkele individu, het evenwicht wist te vinden tusschen de krachteloos
geworden middeleeuwsche tradities en een humanistisch, sterk internationaal
georiënteerd, ideaal. Frans Floris was in veel een overgangsfiguur, maar daarnaast,
nimmer talmend vooral, een wegbereider, een inventor in den besten zin van het
woord.
V. G.

Johan Thorn Prikker
Dat ook in het tentoonstellingswezen nog het een en ander is te ‘saneeren’ leerde de
expositie van enkele werken van Johan Thorn Prikker in den Haag (Societeit voor
cultureele samenwerking). Want deze fragmentarische verzameling had men beter
achterwege kunnen laten. Zij leerde ons niets nieuws omtrent Prikker na de groote
overzichtelijke tentoonstelling van zijn werk, in 1928 eveneens in den Haag gehouden
(eenige stukken van toen hingen ook nu weder) en zij moest misleidend zijn voor
hen, die Prikker niet kennen, omdat het thans gebodene een zeer beperkten kijk op
zijn werk gaf. Want hoe wil men Prikker beoordeelen naar een verzameling van
(meestal zeer oude) cartons, door den tijd wat verbleekt (in meer dan één opzicht)
en een stel van drie ramen zonder figuratieve voorstelling? Thorn Prikker was niet
alleen een groot ontwerper; hij leefde in zijn ambacht. Hij was niet de teekenaar die
het aan een ander overlaat, het ontwerp uit te voeren; hij dacht in het materiaal. Hij
bezielde het ambacht en het ambacht bezielde hem. Daarom kunnen ontwerpen
Prikker slechts weinig leeren kennen. Eigenlijk moet men van Prikker geen
tentoonstelling houden; dat is al principieel verkeerd. Prikker moet men zien in zijn
uitgevoerd werk, aangebracht op de plaats, waarvoor het ontworpen is en niet op een
willekeurig plekje van een tentoonstellingszaal, waar het de omgeving mist, waarin
het gedacht werd. En dit heeft ook het voordeel, dat wij nog eens goed onze nationale
schande voelen, dat wij daarvoor naar Duitschland moeten gaan, omdat men hem
hier niet de kans gaf om te werken. Dat was al 25 jaren geleden zoo en het kabaal
om de opvolging van R.N. Roland Holst bewijst, dat er velen zijn die ten deze niets
hebben geleerd en niets hebben vergeten.
Om tot deze tentoonstelling terug te keeren: zij had alleen dit nut, dat zij ons eenige
ontwerpen liet zien, van vorige exposities niet bekend, en bovendien een stel gekleurde
vensters, ontworpen voor een Duitsche pastorie, blijkbaar niet daar geplaatst en nu
eigendom van het museum in Krefeld, waar hij leeraar was aan de
Kunstgewerbeschule. Die vensters, diep-fonkelend van kleur, overtuigden ons eerder
van Prikker's kracht dan de wat vervaalde cartons. Jammer alleen, dat deze vensters
geen figuren vertoonden en dus Prikker niet leerden zien in zijn groote beteekenis.
Het museum te Krefeld heeft een aantal cartons ingezonden; helaas zijn
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ze niet alle van een jaartal voorzien en leert het blaadje papier, dat een catalogus
moet voorstellen, ons daarover niets. Oogenschijnlijk zijn het werken uit de jaren
1907-1910. Wij vinden er de groote decoratieve kwaliteiten van Prikker in, bekend
uit al zijn belangrijke ontwerpen, en ook werden wij opnieuw gewaar, dat bij de
schoone beweging der lijnen, het eigenaardige handschrift, dat men in al zijn werken
ontmoet, de handeling, de diepere inhoud vaak achterblijft, zoodat ten slotte niet
zoozeer een ontroering overblijft als wel een bewondering voor de decoratieve
hoedanigheden. Vergelijkt men b.v. het carton ‘De Blinden’ uit 1907 met den blinde
van Eekman en met de blinden van Pieter Brueghel, dan ervaart men bij Prikker meer
een decoratief spel met het onderwerp dan een gedragen zijn door ontroering om de
zieligheid dezer blinden. Ook aan de ‘Schepping van het eerst menschenpaar’ (1907)
kan men dit demonstreeren.
Van de ramen voor de gerestaureerde Sankt Georg te Keulen, welke én om hun
kleur én om hun duistere, verwarde symboliek weinig geslaagd zijn, hingen hier drie
cartons, juist van de minder belangrijke ramen. Vermeld zij voorts het carton voor
een groot mozaiek in de Stadthalle te Hagen (‘De Muziek’) en cartons voor een ‘Rust
op de vlucht naar Egypte’ (1907) en voor een prachtig gecomponeerde ‘Christus met
twee apostelen.’
J. SLAGTER

Buziau (1895-1935)
Buitenlanders, die hunne verbazing te kennen hebben gegeven over het feit, dat het
Nederlandsche volk Rembrandt en Spinoza onder zijn kinderen telt, zullen het
eveneens onbegrijpelijk achten, dat in Holland een der grootste clowns van Europa
woont, - maar men behoeft slechts met eenige aandacht ons volk gade te slaan om
gewaar te worden, dat het zoowel voor het droevige, als voor het (zelfs min of meer
fíjn-) comische, zeer wel gevoelig is. Bovendien, een volk, dat van hoog tot laag een
kunstgroep als de Italiaansche Opera met zijn enthousiasme ombruist en dat deze
ook in stand weet te houden, is dood noch suf.
‘Onze geniale revue-artist’, Johan Buziau, doet niet als zijn broeder, de clown uit
de opera Paljas, die, in de beroemde wanhoopsscène, door te véél te geven, te wéinig
geeft, noch als Charlie Chaplin, die, bij de in-'t-water duik-scène van de film
‘City-Lights’, vergeet, zeldzaam feit, dat van een aardigheid die men herhaalt, de
‘aardigheid’ afgaat.
Buus is nooit t e , Buus vermindert zijn succes niet door er nog een (dood) schepje
op te doen. Als ieder waar kunstenaar weet hij met weinig veel te bereiken en hij
verwekt de meest uitbundige vroolijkheid door een onver-
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wachte wending van zijn stem, een schokje met het hoofd, een luttele
oogenverplaatsing, een bot-uitdagend zaalinkijken-blijven,.... ‘Heb ik iets van u 'an?’
Hij schíjnt eenvoudig, onverschillig en nuchter, maar hij ís gecompliceerd,
overgevoelig en romantisch, - opgeruimd, geestig en goedlachsch, en tegelijk gauw
ternêergeslagen en triest. Hoewel moedig, meestal op het hazenpad, tijdens de vlucht
vol bizarre grootspraak, ijselijk toegetakeld en toch niet zonder goeden, zelfs
geraffineerden smaak, - kleintjes, nederig en bedrukt, maar plotseling crescendo
nemend in een alles-overrompelend, verrukkelijk bravour.
De groote tegenstrijdigheden, die in ieder mensch leven, worden door Buziau
luchtig uit het donker van ons binnenste gehaald en in het volle licht geplaatst, - en
het zelfde kleine thema, waarop de eeuwen hunne tragedies en smartrijke litteraturen
hebben gebouwd, ontketent, door hém gehanteerd, een lach-orkaan, waarvan de
muren daveren.
‘Wat is een vgòuw!’ hoont de door dit schepsel gekwelde voorzitter van de
‘Herenvergadering’, - doch een oogenblik later besluit hij zijn rede met haar zijn
oprechte hulde te betuigen.
‘Wat is een mán!’ schokschoudert smadelijk, schrikkelijk ‘Antje’, - witsteenen
vogel, onnoozel schaap, sluwe coquette, domme gans en op het oogenblik presidente
van de ‘Vrouwenvergadering’, - ‘Wat is een mán!’ en ze spreidt, met haar groot,
misprijzend hoofd achteruitwijkend, een walg zonder weêrga ten toon. Maar aan het
slot van haar hartstochtelijk pleidooi voor ‘bevrijding’ voegt ze er, slungelachtig en
vrijpostig tegelijk, de mededeeling aan toe, dat ze ‘morgen haar vrije middag heeft.’
***
Welk een voorrecht, wat een feest, dat ‘de grootste clown van Europa’ een
Nederlander is! ‘Maar Grock dan?’ Grock is leuk, geestig, muzikaal, fascineerend,
- maar Buus dan? Grock kan boven op een stoelleuning zitten en zalig zijn gitaartje
betokkelen. Maar hebt u Buus wel eens gehoord op zijn merkwaardig, mooi,
een-snarig instrument (zelf gemaakt)? En hem hooren zingen erbij? O zoo, - bij was
toen misschien wat schor, maar dat was dan een charme te meer, - een melancholiek,
fransch liedje, met een grooten zwaai toe? Of aan den vleugel, als pianist? Indien u
toen niets hebt gehóórd, zién kon u het toch wél, dat hij muzikaal was? En hebt u
hem als dirigent aanschouwd in zijn glans-nummer, nu hij in zijn glans-periode is?
Werd u zijn lichten zwier gewaar, zijn bescheiden gratie en welbewuste zekerheid?
Onze burgerlijk-dirigeerende dirigenten zouden een vroolijk lesje bij hem kunnen
halen. Zie slechts de straffe autoriteit en de ietwat vermoeide distinctie van zijn
‘Jacques Offenbach’, hoe losjes hij het stokje, - niet óp, maar néér, - tusschen de
vingers houdt, er zeer kordate, zeer fijne en zeer
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felle slaagjes mee uitdeelend en hoe voortreflijk 't orkest op deze schijnbaar
achtelooze, maar in wezen pittige en bezielende leiding, reageert! Want de acteur
doet hier niet alleen Offenbach misschien heel goed ná, maar hij ìs in die oogenblikken
een waarlijk groot en meesleepend dirigent, van wien de nonchalante houding der
linkerhand, - duim in vest, rest hand afhangend -, niet het mìnst bijdraagt tot de
bizondere beheerschtheid van het geheele beeld.
En hebt u Buus alreeds zijn wijsjes van drie tonen hooren zingen, als prachtige
Arabische-kleedjes-koopman? ‘Kleet-jes kôp!’ zoo zacht en bescheiden vragend,
met iets van kinderlijk klagen er in, 't hoofd meewarig schuin?
En dan zijn lach! Zag u zijn lach? Als uit dat zuurgeplooide, zelfingenomen op
den schralen nek wiegelende, witte hoofd, langzaam iets verschijnt, dat, midden in
de baloorigheid, opeens zegt zonder woorden: Je kunt er eigenlijk evengoed om
lachen? ‘Da's waár óók!’ antwoordt de zaal in een lachsalvo, als vroolijk gestoken
en geschud door 't rake van dien zet, ‘Da's goéd bekeken!’
Of maakte u het mee, dat de lach van ‘Antje’ naar buiten brak? Aan weerskanten
in de breedte uitzettend tot aan haar ooren, en opgeluisterd door honderdduizend
tanden? Een lach die telkens weer, dolvermaakt, over zichzelf in een nieuwen lach
vooroverschiet om dan furieus verder voort te gieren?
Of hoorde u de menigte in een waar gebrúl uitbarsten, toen Buus, verhalend van
den door zijn nieuwe uitvinding Onzichtbaar gemaakten vriend, voldaan opmerkte:
‘'t Gaat hem heel goed nu, hij heeft nergens last mee, - a l l e e n m e t
o v e r s t e k e n .’1) Nietwaar? hoewel ons gevoel in de nabijheid is gebracht van een
der gruwelijkste verschijnselen van onzen tijd, - dat der straat-ongelukken, - laten
we er ons niet door afschrikken, we lachen om den géést, in die enkele woorden
verzameld.
Maar,.... wát is géést? Nu-jaáh! dat weet toch immers iederéén!
Het is niet precíes te zeggen, waardoor Buziau triomfeert, door zijn kleeding, zijn
vaart, zijn ingrediënten, zijn verrassende uitvallen, maar ook nog door iets meer
verborgens: zijn rhythme.
Dit rhythme gaat in golven sierlijk van hem uit en van deze geheel eigen ‘sfeer’
schendt of beschadigt hij nooit iets. Dat is zijn grootheid. Daarbij heeft hij een tempo
en een manier van de dingen te beschouwen (‘Je moet er maar óp komen!’, 't Is een
weét!’) zóó frisch, dat het publiek, daarmede niet verwend, tot hem opgaat als een
schare die haar verkwikking komt halen. En het wordt daarin niet teleurgesteld, want,
uit het luikje van zijn ‘pakhuis vol verstand’ (zoo noemt Buus, niet ten onrechte, zijn
hoofd)

1) Spatieering van mij. H.M.
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worden onophoudelijk de korrels van zijn algemeene levenswijsheid in het rond
gestrooid.
‘Levenswijsheid’, in de galmende woorden van den fanatieken voorganger, die,
met den uitroep: ‘Néén, nietwaar?’ steun zoekt bij zijn gehoor,
in zielige, zotte Antje,
in den steeds met alle passagiers over het weer mee-teemenden
tramconducteur-op-het-achterbalcon,
in de bejegening van het onnoozele spoorboekje, waarvan, na veel getuur er-op
en gedenk er-over, de tergend-onbruikbare bladzijdjes telkens met een onvervaarden
ruk worden losgescheurd en aan de ruimte prijsgegeven,
in het gejammer over de ‘malaise’ (over de mayonnaise, met Siem Nieuwenhuyzen's
vredig ooggeknip en zelfvoldanen mond-smak erbij),
in 't quasi-zoet en -vroom gezang van ‘de vier Revellers’, dit tóppunt van
potsierlijkheid,
in de uitvinding van 't machinale geweer, waarvan de kogel, na door honderd
‘vijanden’ te zijn heengegaan, merkwaardigerwijze vanzelf weer in den loop
terugkeert,
levenswijsheid op de Alpen, in New York en Amsterdam, levenswijsheid overal.
In Buziau steekt de meestal zwijgende critiek van ons volk het hoofd op, niet
wrevelig of verbitterd, maar met de aantrekkelijke oprechtheid en onboosaardigheid
van den waren humor. Buus zet het leven weer recht, bij Buus mogen we lachen om
díe dingen, die overdag als met een grafsteen van ernst zijn bedekt. Buus laat ons
met zijn spiegel veel van onszelf en alles van anderen zien, het is of hij een wereld
die in ieder leeft, maar die als dood in diepten ligt, opeens naar boven veeren doet,
zoó in de heldre zon. Zijn typeeringen zijn altijd raak, altijd af en altijd allerdolst.
Daarom, -: dat Buus leeft in Nederland, er leven kán, met vreúgd, bewijst, dat we
nog niet aan verstarring zijn overleden, dat de Hollander snaaksch is, dat er
aanzienlijke voorraden leutige critiek liggen opgestapeld midden in het groote
kinderhart van ons volk. En als de lach van alle galerijen neerbruist en het in de zaal
rolt en golft als een zee, als alles, wat geluid is, opstuwt naar dat eene punt, die smalle
figuur, dien karakteristieken dwaas, délicaten zot, groóten psycholoog, imitator,
observator, goochelaar, dan.... - gelukkige mensch, gelukkige Buus, en gelukkig
volk, dat hem lieft, verstaat en hartelijk vereert.
***
Buziau beweegt zich op een der hoogtepunten van ons cultureele leven. Op die toppen
is het eenzaam en niemand wellicht beter dan hijzelf, zal weten hoe zeér, maar bij
dit jubileum moge hij er aan herinnerd worden, dat hij bestaat (kón bestaan) en in
stand is gebleven, door te werken aan de zon-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

426
zijde van ons volkskarakter en dit op zulk een wijze, dat zoowel de uitvinder van het
middel tot onzichtbaarmaking, als de fantaseerende drenkeling, de arme koopman,
de rijke landheer, de moede reiziger, de opgejaagde echtgenoot, de jubileerende
dienstbode en de directeur van de Kattenbak-Centrale, kosteloos college's in de
practische wijsbegeerte geven, - want wát is van ouds ‘der wijsheid kunst’ geweest
anders dan ‘te doen als de bij en zoeten honing te zuigen uit den stekelingen distel’?
Is er beter, hooger?
‘Néén, nietwaar?’
HENRIETTE MOOY

Boekbespreking
S. Vestdijk, Terug tot Ina Damman, de geschiedenis van een jeugdliefde,
Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1934.
Wanneer men, gelijk de schrijver van deze aankondiging, zelf ééns de zeldzaam
aantrekkelijke, maar wel uiterst subtiele en veeleischende taak aanvaard heeft een
‘kalverliefde’ te beschrijven - het moge dan veertig jaar geleden zijn; tijd is ijlte, is
niéts in deze dingen! - dan ondergaat men een zekere angstvallige benieuwdheid,
een verlangen dat tevens terugschrik inhoudt, bij het openen van een boek dat ‘de
geschiedenis van een jeugdliefde’ heet en dat, al uit de eerste regels, blijk geeft de
geschiedenis van een schooljongensliefde te zijn. Hoe beschrijft men
t e g e n w o o r d i g zulk een liefde, hoe weerspiegelt zij zich in den geest van één
onzer z.g. hyper-intellectueele jongeren? Wij, in onzen tijd, gingen voor brutale
realisten door, maar wij zijn er allang aan gewend, in vergelijking met de realisten
van tegenwoordig als romantisch en sentimenteel verworpen te worden.... Ik ben er
bijna zeker van dat vele ouderen onder mijn lezers de door terugschrik getemperde
benieuwdheid, waarvan ik sprak, zullen begrijpen.
Welnu, het is mij erg meegevallen! Voor de zooveelste maal werd ik bevestigd in
mijn overtuiging, dat ‘de mensch’, en zeker vooral ‘de jonge mensch’, nóóit verandert.
De schrijver Vestdijk - hulde aan zijn beheerscht en pittig proza! - moge zich heel
anders uitdrukken dan de meeste onzer omstreeks 1895, - dat hij verder en dieper
gaat in zijn ‘realisme’ erken ik grif -, in wezen verschilt zijn verliefde jongen niet
van dien in onzen tijd. Wat men ons moge verteld hebben omtrent zekeren
achteruitgang in zeden-en-gewoonten bij de schooljeugd, het geldt niet voor Anton,
den held van Vestdijk's roman. Hij is een jongen vol droom en schroom, zijn jonge
liefde een rein en heilig gevoel, het vereerde meisje is méér een gedicht voor hem
dan een menschje van vleesch en bloed met iets aantrekkelijks en iets onuitstaanbaars.
Als Ina Damman, een doodgewoon, onbeduidend kind, haar meestal zwijgenden
jongen ridder en dichter, na lange aarzeling op nog tamelijk delicate wijze te kennen
heeft gegeven, dat hij haar vreeselijk verveelt, beproeft hij een tijd
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lang anders te worden, méér zooals zekere school- en straathelden, die hij
bewonderend veracht, of met afschuw bewondert. Ook doet hij dan zijn best verliefd
te worden op een veel toeschietelijker meisjestype. Maar hij merkt zijn mislukking.
Hij begrijpt niet ánders te kunnen zijn dan: trouw aan zichzelf. En hij keert - zij het,
allicht, alléén in zijn gedachten en zijn gedichten - terug tot Ina Damman.
Men heeft sommige onzer ‘jongere’ schrijvers wel eens verdacht - en terecht, meen
ik; ik heb er aan meegedaan - niet alleen van gewild intellectualisme (uit reactie tegen
het zg. zwelgen in sentiment van vroeger), maar ook van gewild cynisme - uit afschrik
van sentimentaliteit. Deze ‘jongeren’, meende men, gooiden het kind met het badwater
weg en verwierpen ten slotte alle sentiment, ook het gezondste. Welnu, deze Vestdijk
is zeer zeker niet sentimenteel, maar ook geenszins cynisch. Zijn verschil met de
schrijvers omtrent 1895 is voornamelijk een verschil in.... tot de ziel toegelaten
bewustheid, in dúrven aanvaarden en doordenken. Waarbij toch nog altijd de vraag
is (zooals het dat trouwens toén ook was) in hoeverre deze bewustheid en deze
denkmoed inderdaad in de beschreven personen aanwezig geacht moeten worden,
in hoeverre aan den beschrijver toegeschreven. Niemand kan van een ander weten,
noch zich van zichzelf herinneren, wat op zeker oogenblik in de ziel het sterkst
geheerscht heeft, het ontroerde, verheerlijkende aanschouwen of het onontroerde,
nuchter ziende denken. Het blijft raden, en in de voorkeur voor het eene of het andere
toont zich persoonlijkheid en tijdgeest. Maar dat alles toch maar tot zekere hoogte,
tot zekere kracht, en ik zou eigenlijk niet weten waarom ‘Terug tot Ina Damman’
niet evengoed rond 1900 geschreven zou kunnen zijn als thans. Het meeste, ál het
diepere, in dit boek is algemeen menschelijk en van álle tijden. En Vestdijk, een
gansch andere geest dan de poëtisch-romantische Slauerhoff (dien de lezer in ditzelfde
nr. kan bewonderen) staat m.i. vlak naast dezen vóóraan onder onze jongere
prozaïsten. Ik kan mij vergissen, maar mij lijkt dit prozawerk van hem van veel
grooter belang dan zijn gedichten, althans tot nog toe!
Een zeer fijne opmerking over ‘Ina Damman’ heeft in ‘Groot-Nederland’ van Mei
Frans Coenen gemaakt. Hij zegt daar, van Anton en Ina sprekend: ‘Hij ziet haar
nauwelijks, al leeft zij i n hem, en zoo kan zij ook in hem blijven leven, wanneer de
uiterlijke, zoo ephemeere verhouding is afgebroken.’ Deze opmerking lijkt mij niet
alleen juist, maar misschien ook aangevend een verschil met de oudere generaties,
waarop ik in het bovenstaande dan nog niet genoegzaam acht gaf. Wij verbééldden
ons vroeger onze meisjes wél te zien. Dat ook Coenen, een schrijver uit mijn tijd,
dit werk hoog waardeeren moet, is mij ten volle duidelijk. Des te meer verbaasde
het mij, dat hij zijn recensie eindigt met de woorden: ‘Een indrukwekkend (er staat
indrukkend, natuurlijk een drukfout!), maar onpleizierig boek, grimmig waar, maar
onaantrek-
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kelijk om te lezen door visie en taal.’ Het is precies tegen dergelijke onlitteraire
critiek - en onbeduidende ergernis - dat wij, tusschen 1890 en 1900, Coenens boeken
moesten verdedigen. Herinnert hij zich dat niet meer? Hoe kan een echt litterator
van ‘onpleizierig’ spreken, waar, met vele andere voortreffelijkheden, zooveel geest
wordt ten toon gespreid? Mag ik even een paar voorbeelden geven van wat ik hiermee
bedoel? Op bl. 132 staat beschreven hoe Anton zijn nuchter-wakkere geliefde
doorgaans ziet aankomen: ‘Het eerst zag hij dan gewoonlijk het witte mutsje en ver
daaronder de zwarte beenen met wat vaag lantaarnlicht er omheen, beenen die ze
nauwkeurig stappend neerzette, alsof ze met haar voeten nadacht.’ En op de volgende
bladzij zie ik daar juist weer dit geestig trekje staan: ‘Vorst doet de menschen
ontdooien, en Ina Damman maakte daarop geen uitzondering.’
Tot slot nog dit bizonder fijne over het loopen van Anton naast Ina (bl. 109): ‘Bij
het overnemen van de tasch kruisten hun handen zich, maar aanraken deed hij haar
nooit. En liep ze dan eenmaal naast hem, rustig en koel, los wiegelend van gang, dan
was één of twee minuten lang alles goed. Telkens waagde hij een blik opzij, als om
haar iets te vragen. Maar dan ineens begreep hij, toch werkelijk wat te moeten zeggen,
en vergat het weer, omdat hij nog één keer kijken wou. Als gedragen liep hij naast
haar, alles binnen in hem in fijne trillingen, zooals de lucht boven een zonbeschenen
grasveld, ondanks zijn onbewogen gedrag.’
Is dit niet eeuwenoud en eeuwig jong?
H.R.

Peter de Jonge, Een Hommel uit den Bijenkorf, Rotterdam, Brusse, 1934.
Hoeveel boeken verschijnen er toch, jaar na jaar, die een behoorlijk aantal deugden
vertoonen, doch die de noodzakelijkheid van hun ontstaan niet weten te bewijzen.
Zóóvele die net zoo goed n i e t geschreven konden worden, al zijn ze heusch wel
aardig! Zij rechtvaardigen hun verschijnen niet, noch door hun vorm, noch door hun
inhoud. Want een niet goed geschreven boek kan toch zooveel belangrijks, zooveel
visie, zooveel levenskracht bezitten, dat het in de ontwikkeling der menschelijke
bewustzijnsstadia een bepaalde rol heeft te vervullen. Maar hoevele boeken zijn nóch
het een, noch het ander! Men weet niet uit welke aandrift ze zijn ontstaan, welk doel
den auteur voor oogen zweefde, welke innerlijke opdracht hij volgde.
Laten wij ook dezen hommel uit den bijenkorf eens nader bezien.
Het boek had evenzoo goed kunnen heeten ‘één man uit velen’ en dan had men
nog beter begrepen waar men aan toe was. Het verhaal speelt in Parijs en vertoont
even iets van een cosmopolitische sfeer, maar toch onvoldoende.
Een werkeloos ingenieur uit Holland, van vrouw en kind gevlucht om uit
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de impasse te geraken, leert in Parijs verschillende levenskringen kennen. Zijn vlucht
is eigenlijk een lafheid, doch wordt door hem zelf als zoodanig niet erkend, noch
door den auteur als zoodanig begrepen. (Als de schrijver het wel had ingezien, zou
de roman er interessanter door geworden zijn).
De bedoelde ingenieur maakt in Parijs wel een en ander door, doch niet op een
wijze waardoor men gelooven kan, dat hij erdoor verdiept wordt of dat het hem om
vormt. Wel leert hij er eenige mannen- en vrouwen-typen goed kennen; hij zelf
vertegenwoordigt het type van den rustigen, beschaafden, toch eenigszins
getourmenteerden, modernen man die altijd nog een beetje meer geleefd wórdt dan
leeft. Het vraagstuk der werkeloosheid is er zeer terloops doorheengevlochten,
ofschoon de ingenieur financieel aan den rand van den afgrond staat. Gelukkig daagt
er uitkomst; hij krijgt werk, - werk evenwel dat uit het copieeren van lands-vijandelijke
vliegtuigmodellen bestaat. Eenmaal in het schuitje, moet hij ook varen. Zij willen
hem, voor nadere spionnage, naar Rusland sturen en deze door-eerlijke Hollander
stemt toe. Welk een prachtig gegeven voor een diepgaand zieleconflict! Want de
man in kwestie heeft een vrouw liefgekregen en om die liefde te verwezenlijken
moet hij een materieele toekomst hebben. Welk een zeldzaam conflict tusschen eer
en liefde! Maar niets van dit alles; de ingenieur stemt kalm weg toe, doch de
schoonzuster van zijn directeur verraadt hem gelukkig bijtijds dat aan deze opdracht
de allergrootste gevaren verbonden zijn. Maar hij heeft nu eenmaal mee gedaan aan
een minder-nobelen opzet en dat bijna onbewust. De happy-end bevredigt niet. Men
voelt hier niet de stuwkracht van een sterke persoonlijkheid, de macht van het inzicht
- of de kracht van een demonische energie. Niets dan een zekere middelmaat, die
alleen maar door afwachten slaagt.
Het boek brengt aardige tafereelen in een Parijsch pension, het boeit wel, maar
het is, helaas, als zoovele romans, gedoemd snel te worden vergeten.
JO DE WIT

Jan Campert, Die in het Donker, 's-Gravenhage, H.P. Leopold, z.j.
Ook hier kan men niet spreken van een sterk boek, dat zijn bestaansrecht bewijst;
maar toch heeft deze roman elementen die van veel positieveren aard zijn. Wat er
sterk in leeft is de deernis van hen die in het donker leven moeten. Het draagt als
motto het leitmotiv van de Drei-Groschenoper: ‘Denn die Einen sind im Dunkeln,
Und die Andern sind im Licht, und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht
man nicht.’
Jan Campert heeft een schril, maar toch waarheidsgetrouw beeld gegeven van het
leven in de onderste lagen der maatschappij. Het beeld trilt even op het netvlies, daalt
dieper en wekt een ontroering. Is dat de opdracht van een boek als dit?
Het niet-goed en niet-slecht zijn van velen die het lot tegen hebben, deze
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bepaalde a-moraliteit die in bepaalde ongunstige gevallen tot immoraliteit voert,
omdat de weerstand klein is, het wordt in deze roman wel méér dan theorie; het is
realiteit. De schrijver heeft de menschen genoeg lief om ze niet te willen veroordeelen.
Deze oordeellooze maar toch niet sentimenteele liefde geeft het boek - dat niets
verheelt - een christelijk accent. Er is iets omhullends in den toon van het geheel,
iets dat ons het menschelijke van deze ‘misdadigers’ nader brengt.
JO DE WIT

Albert Helman, Orkaan bij Nacht, Rott., Nijgh & Van Ditmar, 1934.
Door anderen (o.a. door Dr. P.H. Ritter voor de Avro-microfoon) is er reeds gewezen
op de compositorische nonchalance, waaraan Helman zich bij het schrijven van dit
boek heeft schuldig gemaakt. Daaruit niet alleen valt af te leiden, dat Helman zich
met dezen roman - op de hielen gezeten door zijn uitgever? - veel te veel heeft gehaast.
Men krijgt uit het meer dan slappe begin - hier en daar lijkt het op een
keukenmeidenroman in afleveringen - den indruk, dat Helman dit boek zonder de
minste innerlijke noodzaak opgezet heeft en dat hij eerst langzamerhand zich ‘erin’
heeft kunnen schrijven.
‘Orkaan bij Nacht’ is een roman, waarvan men zeggen kan, dat hij het
huwelijksprobleem op vitalistische wijze interpreteert. De erotische weg, die Minne
Postma gaat, is die van het instinkt. Echter niet van het brute, naakte instinkt (over
dien weg zou men geen roman van ruim driehonderdvijftig bladzijden kunnen
schrijven, die leesbaar bleef, wat dit boek ondanks zijn niet geringe gebreken toch,
na de eerste honderd bladzijden, ongetwijfeld is), doch van het met behulp van
‘Carezza’-methoden tot het uiterste gespannen instinkt, dat er op deze wijze bijna
uit komt te zien als een ‘heilige’ oerdrift. Doch stel u gerust, lezer; het is ten laatste
niet dit instinkt, dat de overwinning behaalt, ook al ontleent het boek er zijn
mysterieuzen titel aan (die echter lichtelijk belachelijk wordt, wanneer men de
sleutel-situatie heeft bereikt). Een ander instinkt, dat van het ‘nest’ (waarom zou men
hier nog van ‘gezin’ spreken, dat is veel te burgerlijk!), zegeviert uiteindelijk over
de tot op haar bodem doorproefde erotiek. Gelukkig voor den schrijver had de orkaan
bij nacht geen andere gevolgen dan een omgewaaide fabrieksschoorsteen, want anders
zou het hem met zijn ‘nest’-theorie leelijk vergaan zijn, dan had hij twee nesten
gehad. En in welke van deze twee zou hij zich dan hebben moeten legeren?
Aan deze vraag breekt de verleidelijk schoone leer van Helman omtrent de ‘liefde’
- laten wij nu eindelijk dit groote woord van den schrijver maar eens overnemen stuk. De teedere naam van Esclarmonde, die als een fluistering het boek besluit, kan
daar niets aan veranderen. Dat deze leer prae-communistisch is, zooals Helman zegt,
is stellig juist en daarom doet
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mij al de romantisch-erotische hocuspocus, die Helman noodig heeft om tot des
poedels kern te komen, toch in den grond van de zaak wel wat heel erg aan
boerenbedrog denken, ofschoon ik anderzijds gaarne aannemen wil, dat z o n d e r
deze aesthetische omsluiering het communisme voor den schrijver zelf nog niet
volkomen aanvaardbaar is geworden.
Het zou mij niet verwonderen, indien men, wanneer men deze kritiek toetst aan
Helman's boek, het niet zoo ‘erg’ vinden zal, ja zelfs misschien wel ‘heelemaal niet
erg’ en dat men b.v. de passage over die ‘nest’-theorie volkomen ernaast zal vinden
en dat men ondanks alles heelemaal verzoend raakt met het broos-weemoedig slot,
waar ‘nieuw leven’ uit te ontkiemen schijnt. Maar het wil mij voorkomen, dat Helman
zich hier schuldig maakt aan wat Julius Benda het verraad der klerken heeft genoemd.
Want achter deze droom ligt bloed en ontbinding en geheel dit spelen met woorden
is een spelen met vuur. Ach, het klinkt zoo aannemelijk, wanneer Helman het ‘nieuwe
gezin’ omschrijft als ‘het bijeenzijn van vier zelfstandige menschen, die ieder op
eigen wijze werken aan hun geluk, zonder dat van elkaar te verstoren, omdat ze
beseffen dat één en hetzelfde wonder over hen allen huift.’ Maar helaas deelt Helman
ons niet mee wat voor een wonder hij hierbij op het oog heeft. En natuurlijk moeten
wij niet zoo in-burgelijk zijn om ons af te vragen of de vrouw van Minne Postma,
die er ook nog is, dezen stand van zaken zoo vanzelfsprekend accepteert (of: behoort
te accepteeren) als de schrijver het ons voorstelt door haar volkomen in de schaduw
van zijn ‘held’ te laten. Wij moeten tevreden zijn met de suggestie van het wonder
en ons er niet over verbazen, dat dit toevallig precies in het verlengde ligt van de
polygame aspiraties van den man. De illusie mogen wij niet verstoren, dat het
vitalisme ethischer is dan de ethiek!
ROEL HOUWINK

Fritz Francken, Batig Saldo, Brussel, J. Meuwissen, 1934.
De schrijver noemt dezen bundel gedichten het batig saldo van zijn dolle avonturen;
maar voor het forum der kritiek blijkt dit batig slot een fictieve post te zijn. In elk
geval geeft het geen aanleiding tot eenig crediet, en wij houden ons hart vast voor
wat van dezen auteur ons als reeds ‘persklaar’ en in voorbereiding in het uitzicht
wordt gesteld. Er wordt benoorden den Moerdijk ontegenzeggelijk ook zoo een en
ander uitgegeven, dat niet door den beugel kan; maar wat in Vlaanderen mogelijk
is, spant toch nog altijd de kroon. Enkele voorbeelden van deze ‘poëzie’ mogen hier
volgen:
‘Er was geen leven in uw hand,
Ze was, de bleeke, loome,
gelijk een doode vogel op
't satijn van anemonen....’
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Gelukkig staan hier stippeltjes, zoodat wij even op adem kunnen komen van dit fraaie
beeld. Dan vervolgt de dichter:
‘Mijn eigen hand was loom en bleek,
ook zij was zonder leven:
ze had dien dag aan u, aan u
mijn lief, zooveel geschreven!’

Waarna de dichtende minnaar pathetisch besluit:
‘Ach, hadde uw hand in mijne hand
zoo eeuwig mogen rusten,
als op den avond, dat we elkaar
voor 't eerst benaadrend kusten!’

Het is bijna niet te gelooven, dat deze verzenknutselaar aan den wereldoorlog deel
genomen, er bovendien eenige erbarmelijke rijmelarijen aan gewijd heeft, en dan
nog steeds niet tot het inzicht gekomen is, dat de wereld om andere dingen dan om
minnedichtjes en ulevelrijmsels draait!
ROEL HOUWINK

Leo Ott, Artiesten, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1934.
Een boek, dat ondanks de voorrede van Alexander de Haas niet geeft wat men ervan
verwacht. Het doe mij persoonlijk zelfs eenigszins pijnlijk aan te zien, dat dit bundeltje
middelmatig proza het uitgeversmerk ‘Van Dishoeck’ draagt. Heeft deze naam geen
reputatie op te houden?
De schetsen van Ott zijn te serieus bedoeld om voor de vuist weg gelezen te worden
door een groot publiek en zij zijn psychologisch lang niet gedifferentieerd genoeg
om een kleinen kring van toegewijde lezers te vinden. Onlangs is de dertiende,
‘Sofnummer’, gelezen voor de microfoon, maar wij kunnen ons niet voorstellen, dat
dit een succes geweest zal zijn. Want plastisch noch dramatisch gaat er van dit
vertelsel het noodige uit om de luisteraars in hun huiskamers geboeid te houden.
Ziehier ten voorbeeld de inzet van het verhaal: ‘Ze zwerven van theater tot theater
als bijen van bloem tot bloem, de artiesten. Niemand weet vanwaar zij komen,
niemand weet, waarheen zij gaan. Zij leven een of twee of drie weken in hun
kleedkamer, die hen met dezelfde onverschilligheid opneemt als de kamer van het
hotel of de treincoupé op reis.’ Deze zinnetjes zijn van een grauwe banaliteit en
zouden overgenomen kunnen zijn uit het opstellenschrift van een H.B.S. scholier of
een gymnasiast. De ‘treincoupé op reis’ behoort daarenboven in de rubriek ‘pain de
luxe brood’ van Charivarius (zie De Groene) thuis.
ROEL HOUWINK
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[Deel XC]
Inhoud van Deel XC
AAN DE NACHT, door P.
HOOGENBOOM
AVONTUUR, door JOHAN DE
MOLENAAR

Bladz.
333
118

BALLADE VAN HET MOEDE HART, 119
door KAREL JONCKHEERE
BALLADE VAN 'T VERLIES, door J.
TIELROOY

318

BALLETGESCHIEDENIS (EEN
KWARTEEUW), door CORNELIUS
CONYN, II, met 7 illustraties

24

BEKENTENIS, door KITTY DE JOSSELIN 189
DE JONG
BEZINNEN, door KAREL JONCKHEERE 307
BLAUWBAARD, door INA
BOUDIER-BAKKER

247

BRUCKNER, door JOHAN DE
MOLENAAR

239

BRUGGE, door P. HOOGENBOOM, I.
Avond, II. Regen

413

BIJ EEN DOODE, door A.
HENDRIKS-KAPPELHOFF

35

CORNELIS VAN HAARLEM EN DE
HOLLANDSCHE
LAAT-MANIËRISTISCHE
SCHILDERKUNST, door WOLFGANG
STECHOW, met 15 illustraties

73

DE KAT ZWARTSA, door DOROTHEE
DE ESCOFET-BUYS

415

DE NAMELOOZE, door E.N. HAROLD 190
DE STEMMEN, door A. VAN
HAERSOLTE-VAN HOLTHE TOT ECHTEN

320, 396

DE VRIENDEN, door PETER VAN STEEN 265
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DÜRER (EEN ‘NIEUWE’), de Heilige 166
Familie van 1509 in Nederlandsch Bezit,
door DR. J.M.C. VAN OVERBEEK, met 3
illustraties
EL ESCORIAL, een gesprek met
1
Romare, door DR. H.E. VAN GELDER, met
10 illustraties
FELIX, DE ONNOOZELE, door M.
MOK

121

FLUITSCHEPEN EN
158
STRAATVAARDERS (UIT DE DAGEN
VAN), door DR. J.H. KERNKAMP, met 4
illustraties
GEESTELIJKE BETEEKENIS VAN
308
KOSTBAARHEID EN PRACHT (OVER
DE) door LOUIS HOYACK, met 4
illustraties
HERFST, door SIEGFRIED VAN PRAAG

172

HET LEVEN DER DINGEN, door
ELISABETH ZERNIKE

198

HET LICHT, door JOHAN DE MOLENAAR 174
HYNCKES' (RAOUL) WERK, een
145
twintigsche-eeuwsche vorm van Stilleven,
door S.P. ABAS, met 10 illustraties
IN MEMORIAM, door ROEL HOUWINK 423
ITALIAANSCHE KUNST TE PARIJS 92
(DE TENTOONSTELLING VAN), door
M.M. VAN DANTZIG, met 4 illustraties
JESSE (MODERNE FOTOGRAFIE
VAN NICO), door OTTO VAN
TUSSENBROEK, met 3 illustraties

19

KENTERING, door PETER VAN STEEN

175

KINDEREN IN HET PARK, door JAN
CAMPERT

424

KRONIEK

59, 131, 203, 275, 347, 425

KWATRIJNEN, door J. VAN HASSELT

240

LEGENDE, door ESTHER HADASSA
WEYL

419

LIEFDES' GALGEMAAL, door SAM.
GOUDSMIT

334
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MONUMENTALE KUNST EN
99
KUNSTENAARSCHAP IN HUN
BETREKKING TOT HET LEVEN, door
A. VAN DER BOOM, met 2 illustraties
MUSEA (DE NIEUWE) IN DEN HAAG 383
EN ROTTERDAM, door IR. G.
FRIEDHOFF, met 9 illustraties
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NACHTGEZICHT, door J.F. OTTEN

51

NATUUR EN FILM, door L.J. JORDAAN, 289
met 7 illustraties
REMBRANDTS SASKIA, door
ADRIAAN MORRIËN

395

SAENREDAM (PIETER) ALS
TEEKENAAR, door P.T.A. SWILLENS,
met 5 illustraties

377

SMITS (JACOB), door URBAIN VAN DE 361
VOORDE, met 6 illustraties
SONNET, door JOHAN DE MOLENAAR

50

TOONEEL IN SPANJE (HET
241
MODERNE), door CORNELIUS CONYN,
met 4 illustraties
UIT EEN VERLOREN WERELD, door 129
SJOERD BROERSMA
VERBROKEN AFSPRAAK, door JO
LANDHEER

105

VERLANGEN, door A.
HENDRIKS-KAPPELHOFF

246

VERMEER (JAN) IN ZIJN
231
DELFTSCHE OMGEVING, naar
aanleiding van de tentoonstelling in het
Nieuwe Boymans-Museum, door DR.
J.M.C. VAN OVERBEEK, met 9 illustraties
VERVREEMDING, door KAREL
JONCKHEERE

264

VLUCHTENDE DROOM, door A.J.D. 58
VAN OOSTEN
VORMLEVEN DER
BEELDHOUWKUNST (HET), door
A.M. HAMMACHER, met 8 illustraties

217

VUURWERK, door THEUN DE VRIES

36, 106

WU-TAOTZE, door HANS VAN ZIJL

130

YOORS (DE BRANDGLASSCHILDER 298
EUGEEN), door CONSTANT EECKELS,
met 5 illustraties
ZOOALS BIJ 'T MINST GERUCHT,
door A. HENDRIKS-KAPPELHOFF

188
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EL GRECO, HET VISIOEN VAN PHILIPS II EL ESCORIAL, KAPITTEL ZAAL

Foto Anderson
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El escorial
een gesprek met Romare
door Dr. H.E. van Gelder
GIJ kent Romare niet, ik ken hem slechts eenigc dagen, sedert wij in ‘Maria
Christina’, het quasi-moderne in aluminium geschilderde restaurant vlak bij de Puerta
del Sol, te zamen een ‘olla podrida’ probeerden.
Hij is een Stockholmer en een hoofd grooter dan ik, breed naar verhouding en met
handen als van een beeld van Hildo Krop. Maar zij behooren bij hem, hij kan er
heftig mee gesticuleeren en je daardoor bang maken. Toch is hij niet gevaarlijk,
integendeel hij is de zachtheid zelve en zijn stem heeft een melodieusen klank. Hij
is architect en, ofschoon nog jong, vol enthousiasme en bewondering voor het werk
van anderen. Ik praat graag met hem en het was een prettige verrassing, toen hij uit
denzelfden trein stapte, die mij in den vroegen morgen van Madrid naar het kleine
stationnetje van ‘E l E s c o r i a l ’ gebracht had. Zoo maakten wij den tocht gezamelijk
naar het wonderbare kloosterpaleis, dat ons al in den trein geboeid had, zooals het
zich massaal tegen de grijze berghelling afteekende.
Van het stationnetje gaat de weg dadelijk omhoog; langs de tuinen in kostelijke
herfstpracht van de ‘Casita del Principe’, het zomerpaleisje in 1772 voor den lateren
Karel IV gebouwd.
Maar wij letten nauwelijks op hun wonderlijke schoonheid in den lichten nevel
van den morgen; zóó trekt ons wat erachter ligt; het ‘R e a l M o n a s t e r i o d e
S a n L o r e n z o d e l E s c o r i a l ’, dat zich na een kleine twintig minuten opeens
achter de laatste boomengroep opdoet. Er is inderdaad iets plotselings in deze
verschijning; niet voorbereid door een schemering tusschen de boomen staat het
gebouw daar onafhankelijk; alléén een gebouw: één vlakke gevel honderdzestig
meter lang, met drie bescheiden ingangen en overigens niets dan vensters, vier rijen
boven elkaar, links en rechts vierkante, zware torens met schuine daken en scherpe
spitsen en vóór dien gevel een, met een borstwering omsloten, enorm voorplein,
vijftig meter diep, tweehonderd meter breed, in regelmatige vakken verdeeld door
rechthoekig elkaar snijdende, breede, met groote tegels geplaveide paden. Géén
menschen dan heel in de verte een zwart-gekleed vrouwtje, dat het plein dwars
oversteekt, klein, nietig naast dien hoogen, strengen en onherbergzamen, afwerenden
wand.
‘Architectuur’, stamelt mijn metgezel als verpletterd onder zooveel steen, zooveel
wiskunde, zooveel symmetrie; ik staar zwijgend naar deze grootschheid, die koninklijk
is en even rijst voor mij op het beeld van den schepper van deze ongenaakbaarheid;
het wordt mij duidelijk, dat hij het is met wien wij hier te maken krijgen, alsof hij
stond achter ieder venster, achter elke

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

2
deur. Ik zag zijn trekken zóó als Moro ze gezien heeft, stroef en strak met de koude
oogen ziende over de menschen en de dingen heen, naar een ver weg liggende wereld.
En ik vond het ééne woord, dat ik zeggen moest naast en tegenover dat van Romare:
‘despotisme’.
Uit die tegenstelling en zijn verwondering werd ons gesprek geboren. Maar niet
dan langzaam, want op zijn ‘ik begrijp u niet’, antwoordde ik slechts met een
aansporing om verder te gaan en niet ons vast te houden aan een eersten indruk alleen,
want ik was overtuigd, dat wat wij beiden gezien hadden zich bevestigen zou en zou
worden versterkt. Wij liepen pas langs den eenen zijgevel en waren nog niet genaderd
aan den zwaren hoektoren, waar de voorgevel aansluit. Maar de buitenzijde van de
borstwering volgende en zoo het enorme schaakbord van het voorplein in zijn volle
werking latend kwamen wij in den hoek van de Piazza del Monasterio. Links honderd
zestig meter, rechts twee honderd van hoektoren tot hoektoren, met vier horizontale
vensterrijen boven elkander; zij worden aan den hoofdgevel slechts onderbroken
door de hooger opgetrokken middenpartij van den hoofdingang, terwijl symmetrisch
rechts en links secundaire ingangen op bescheidener wijze zijn geaccentueerd.
Dat is zeker, en mijn vriend Romare liet niet na het dadelijk in een reeks van
uitroepen van verrukking te betuigen, dat er moeilijk een bouwwerk van deze
afmetingen, dezen eenvoud en toch deze grootschheid aan te wijzen zal zijn; het
effect van iets overweldigends is bereikt door zuiver constructieve elementen, hun
rhythme en hun verhoudingen; immers de acht kolommen van de Portico principal,
de vier van zijn geveltop met de vier obelisken, de beide kleine geveltoppen boven
de secundaire ingangen, spelen als decoratieve elementen nauwelijks een rol.
Zoo er iets is, dat den somberen ernst breekt, dan is het de lichtgroene kleur, waarin
het houtwerk geschilderd is en die vooral de met brons beslagen deuren met hun
eenvoudige vakwerk-constructie als een prachtige kleurnoot in het bruinachtig grijs
van de steen spreken doet.
Achter de Portico principal ligt een zuilenportaal, dat opent op den grooten
binnenhof, die zich bij een breedte van 30 meter, 64 meter diep uitstrekt. Ondanks
deze waarlijk niet geringe afmetingen is dit het eenige deel van het gebouw, dat zelfs
mijn jongen bouwmeester niet overweldigde. Eensdeels doordat de indruk van het
voorplein en van de afmetingen der voorgevels niet was vervaagd, anderdeels doordat
dit binnenplein wordt overheerscht door de twee 72 meter hooge, zware klokketorens
en de bekroning van den vieringskoepel der kerk. De eigenaardige bevestiging daarvan
kregen wij later, toen wij, achter het hooge koor staande, de binnenplaats van de
andere zijde overzagen en niet terstond realiseeren konden, dat dit inderdaad dezelfde
Patio de los Reyes was.
Treedt men onder de standbeelden der zes Joodsche koningen, waaraan dit
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binnenplein zijn naam ontleent, het kerkportaal binnen, dan opent zich daarachter
een kerk van grootsche ruimtewerking. De blik op het hoofdaltaar wordt niet, zooals
in de Gothische Spaansche kathedralen, verhinderd door een ingebouwd koor. Wel
is het koor ook hier van het hoofdaltaar gescheiden, maar het ligt ter halver hoogte,
boven den ingang.
Het toeval wilde, dat wij tijdens een korten ochtenddienst binnentraden. Het
gemurmel der stemmen van de drie officianten voor het hoogaltaar, de antwoorden
neerzwevend uit het koor boven onze hoofden, de enkele tonen van de drie, op de
hoogte van het koor gelegen orgels, dat alles vulde de groote kerk geheel; menschen
waren er bijna niet: behalve het vrouwtje, dat wij al gezien hadden, slechts een tweetal
monniken, geknield op den grond, het hoofd vooruit naar het altaar gestrekt en de
armen wijd van het lichaam; zij lagen nog in de halve schemering onder het koor,
maar het heldere licht, dat uit den hoogen vieringskoepel naar beneden stroomde,
streek juist langs hun gelig-bleeke, getonsureerde koppen: Zurbaran of Ribera kon
hier de inspiratie gehad hebben voor een zijner ‘biddende monniken’!
Mijn Scandinaafsche, protestansche reus werd week gestemd en voor mij ook ging
er iets uit van deze overgegevenheid. Wij verstonden in deze meest katholieke aller
katholieke kerken de diepe en eeuwige beteekenis der verbondenheid van alle tijden
en menschen voor het aangezicht Gods. Wij wachtten stil in de schaduw van een der
kolommen het einde van den zacht ruischenden dienst af. Onze oogen raakten gewend
aan de schemering, die ons steeds meer onthulde van de ruimte-wonderen dezer kerk.
Zij is eigenlijk vierkant, met een hoogen kooraanbouw over de heele breedte en een
rechthoekig uitgebouwde absis voor het hoofdaltaar. In het midden van dat vierkant
rust, 95 m hoog, de vieringskoepel met staande ramen op de vier zware middenpijlers
en uit deze sterk verlichte ruimte stroomt dan een rijk maar zacht licht rondom den
breeden middenbeuk en de iets smallere zijbeuken in.
Mysterieus verlicht is het enorme hoofdaltaar; als men bedenkt dat het 26 meter
hoog is, krijgt men eenige voorstelling van de afmetingen in deze kerk. Ter wederzijde
van het hoofdaltaar zijn groote, hooger gelegen nissen. Aan den eenen kant zijn de
vergulde beelden, in knielende houding van Karel V met zijn vrouw Isabella, hun
dochter Maria en Karels beide zusters Eleonora en Maria, daartegenover een gelijke
groep knielenden, Filips II met drie zijner vrouwen, - Maria Tudor ontbreekt, - en
zijn zoon Don Carlos. De Italiaan Leone Leoni is er de maker van.
Romare, na afloop van de korte mis de wegsloffende monniken na-oogend, werd
weer de enthousiaste bouwmeester en hij wees mij op de zuiverheid der verhoudingen,
de mooie oversnijdingen der rechte en gebogen lijnen, het eigenaardig grondvlak
der kolommen, dat den overgang in den ronden vieringskoepel voorbereidde en hij
prees de Herrera gelukkig, die zulk een opdracht uit te voeren had: een tempelbouw
in den meest verheven zin, centrum van
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een heel complex: klooster, kloosterschool, paleis, mausoleum voor koningen. Maar
mij verscheen weer, schrijdend door de schemerige kerk, waar hij eens in een
hoekbank op het hooge koor den zang der monniken placht bij te wonen, de figuur
van den zestiende-eeuwschen koning.
‘Ik zal straks, als wij onzen rondgang gemaakt hebben, Romare, de historie van
dezen bouw vertellen en naast den bouwmeester den bouwheer zetten. Maar weet
gij, wat wij zooeven waarschijnlijk hebben bijgewoond, toen wij werden aangeraakt
door den ernst van deze religieuse sfeer: het was een van de vier missen, die in deze
kerk dagelijks moeten worden gelezen voor het zieleheil van den stichter, nu al bijna
driehonderd veertig jaren lang. Deze kerk, dit klooster, al deze religieuse toewijding
en overgave zijn gedacht en gewild in de eerste plaats voor het zieleheil van één
man: De aanvulling van de dertigduizend missen, die moesten gelezen worden zoo
spoedig mogelijk nà zijn dood in alle kloosters van Spanje tezamen. Gij moet dìt
zien: de koninklijke macht en rijkdom maakte dien eenen meester van allen, dwong
hen en dwingt hen nog om in hun verkeer met het Allerheiligste in de eerste plaats
te denken aan hem, den despoot’
‘Maar de despoot was tevens de bezieler van den bouwmeester, hij heeft de
ontwerpen mede bedacht en ze in hun wording gevolgd en aangevuld en den
algemeenen opzet en indeeling in hun streng logisch verband zoo helder voor oogen
gehad als zelden een bouwheer: Men ziet Lodewijk XIV later zoo bezig in Versailles
als hier Philips in het Escorial.’
‘Ik spreek het niet tegen, mijn waarde Romare, en ik ga zelfs verder: het Escorial
is nog méér Philips II dan Versailles de Zonnekoning. Hij heeft het nog verder
dóórgedacht in uitvoering en bedoeling en hij heeft er tenslotte, in overeenstemming
met den geest van het tot stand gekomen gebouw, een groot gedeelte van zijn leven
gewoond. Hij is er zóó innig mede verbonden, dat zijn leven is ingepast in de
architectuur en dat was mogelijk, omdat de architectuur was gevormd naar zijn leven.’
Onder dit gesprek waren wij de trappen opgestegen, die leiden naar den omgang,
waarlangs men het hooge koor bereikt. Dit koor is zeer eenvoudig; de koorbanken
van donker hout ter wederzijden geven niettemin teekening en stemming. In het
midden staat een enorme zangtafel, met een opengeslagen koorboek, dat nog grooter
is; in de ‘libreria del Coro’, waar wij dóór gingen, worden meer dan tweehonderd
van dergelijke reuzen onder de boeken, met hun glanzend bewerkte koperen hoeken
en sloten in een indrukwekkend gelid, bewaard.
Van het hooge koor af heeft men een kostelijk gezicht op het hoofdaltaar en door
de kerk; onder ons lag het verlichte middenveld, welks zwart-marmeren vloer
ingedeeld is door witte kruisen, welk ornament, van boven als geheel gezien, een
wel-overdacht effect blijkt te hebben. In den uitersten hoek van het koor wijst men
de plaats aan door Koning Philips ingenomen, vlak daar-
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achter komt men door een zijdeur in een kleine ruimte, waarin een altaar staat met
een levensgrooten gekruisten Christus in wit marmer van Benvenuto Cellini, door
den Groothertog van Toscane aan Philips geschonken; het is een merkwaardig stuk,
ook al doet de persoonlijke opvatting van Cellini iets vreemd in deze omgeving, die
slechts één opvatting schijnt toe te laten. Niet minder vreemd lijkt aanvankelijk de
plaatsing in deze nauwe kapel, totdat de kerkeknecht een breed venster opent, waaruit
wij de, van hier uit wél grootsche ‘Patio de los Reyes’ aanschouwen. Hier wordt
namelijk de mis opgedragen voor de soldaten van het garnizoen, die, knielend op de
Patio, in de hoogte het wit-marmeren Christusbeeld gemakkelijk onderscheiden
kunnen. Genietend van de perspectieven in de kerkruimte bij onze terugwandeling
langs den ommegang, waren wij het er over eens, dat wij nu eerst ten volle beseften,
hoe hoog het kerkgebouw en de vieringskoepel werkelijk waren. Wij hadden spoedig
daarna de kerk verlaten en waren de hooge kruisgang binnengegaan, welke rondom
den vijftig meter diepen, vierkanten Hof der Evangelisten loopt.
Die binnenhof is wederom een wonder van zuiverheid van verhoudingen, zooals
hij daar in de stille rust van het klooster ligt ingesloten. Het tusschen vier waterwerken
gevatte tempeltje in het midden draagt de beeltenissen der vier evangelisten, de in
symmetrische vakken door lage taxishagen omgeven, ingedeelde tuin past met zijn
donkergroen harmonieus in het grijs van de bouwsteen en het lichte groen van deuren
en luiken. Prachtig wordt deze groote hof omsloten door de boogrijen der beide boven
elkaar liggende kruisgangen. Romare nam maten op, telde vensters en bogen; ik
stond geleund tegen de steenen borstwering en luisterde naar het eenige, dat de stilte
brak: het zachte plassen van de vier fonteinen.
Zou hier ook Philips gestaan hebben, met Monegro den beeldhouwer sprekende
over de plaatsing der Evangelisten in het midden van dezen hof? Welke zou hij later
meer hebben bewonderd? Wel niet den wat zoetelijken Lucas of den menschelijken
Mattheus; eer den strengen Marcus of op andere oogenblikken den visionairen
Johannes? Maar reeds onderbreekt Romare mijn overpeinzingen. ‘Wat een wonder
van indeeling is dit gebouw; welk een verhevenheid, welk een evenmaat, welk een
rust! Zie de kerk in het midden, ervóór den grooten Hof der Koningen, rechts den
rechthoek van het Collegium, links den rechthoek van het Convent. Die beide
rechthoeken weer in tweeën verdeeld; in de eene helft één groote binnenhof, in de
andere vier kleine, elk toch nog 20 meter in het vierkant, met een fontein in het
midden. Overal die grijze steen en die groene luiken, overal dezelfde verhoudingen
van rechthoeken van 1 op 2 of 4 en van vierkanten: ramen, deuren, zalen en hoven’,
en hij demonstreerde mij op het plattegrondje van Baedeker de geometrische
grondslagen van zijn architectonische verrukking.
‘Als cijfers u genoegen doen, mijn waarde,’ zei ik met een tikje spot, dat
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zijn brave jongensgezicht in verwarring bracht, ‘dan kan Baedeker u nog meer helpen:
16 binnenplaatsen, 2673 vensters, 1200 deuren, 86 trappen, 88 fonteinen en 160
kilometer gangen; zoo gij ze wilt nameten, bedenk, dat wij hier 50 kilometer van
Madrid zijn en dat wij voor die onderneming geen tijd hebben als wij nog vóór den
avond een manzanilla willen drinken in Maria Christina.’

EL ESCORIAL, PLATTEGROND

De lokkende manzanilla bracht den Zweed tot het practische voorstel om den
rondgang te vervolgen. De Kapittelzalen waren vlakbij. Daar is het belangrijkste aan
schilderijen bijeengebracht wat het Escorial bezit.
Rogier van der Weyden, Patinir, Hieronymus Bosch, Greco, Titiaan, zijn er met
stukken, reeds door Philips II aangekocht; Tintoretto, Veronese, Velasquez, Ribera,
Rubens, kwamen later bij de indrukwekkende verzameling, die helaas bitter slecht
is onderhouden.
De groote stukken van Bosch waren tijdelijk in de restauratiewerkplaats van het
Prado, waar ik ze in beter licht toch heb kunnen bewonderen. Romare was daar niet
bij: de beteekenis van de aanwezigheid van Bosch' fantasmagorien, - vooral van de
‘Luxuria’, maar toch ook van de ‘Hooiwagen’, - in Philips' omgeving moest hem
dus ten deele ontgaan, toen ik hem er later op den dag van sprak.
Ik zal u dus thans over de schilderijen niets zeggen, evenmin over de ook zeer
interessante stukken in de Sacristie, - twee Titiaans o.a. en een prachtige bisschop
van Greco, - maar wat de andere verzameling betreft, de bibliotheek, waar de
inrichting in nauw verband staat met de wenschen van den stichter en den
bouwmeester, daar is dat anders.
De bibliotheek ligt op de verdieping aan den voorgevel, een zaal van meer dan 50
meter lengte. Terwijl elders in het Escoriai de fresco's meestal uit later periode zijn
en in algemeen karakter niet steeds zuiver bij dat van den bouw aansluiten, zijn die
in het gewelf van de bibliotheek daarmede in volkomen harmonie; Herrera-zelf gaf
de voorschriften voor de ontwerpen en Philips, - die elk onderdeel van den bouw
met felle belangstelling volgde, - zal zeker bij de bibliotheek daarin niet zijn
achtergebleven. Immers de stichting, vorming en uitbreiding van de boekerij is zijn
werk; hij ging daarbij te
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rade met een der beste kenners van zijn tijd, Dr. Benedicto Arias Montano, denzelfde
dien hij naar Antwerpen zond om daar door Plantijn den vijftaligen bijbel te laten
drukken en daarvoor de voorrede te schrijven.
Wat de zaal ook uit architectonisch en decoratief oogpunt zoo merkwaardig maakt,
is de wijze van opstelling der boeken. Zij staan met de ruggen maar achter en de vergulde - snede, naar voren. Op deze snede is met een fijne maar duidelijke letter
de titel vermeld. Rondom is zoodoende tot een hoogte van bijna drie meter een
dofgouden glans, die zich bij het verguld der kasten en der verdere betimmering
voortreffelijk aansluit. Het gebruik der boeken-zelf als decoratief element is echt
renaissancistische verfijning en eruditie. Romare was er verrukt van, hij zag het boek
zoodoende ook in de architectuur opgenomen en achtte de vondst dezer plaatsing
kostelijk. Ik meende hem in zooverre te moeten corrigeeren, dat ik hem vertelde, dat
oudtijds de plaatsing der in perkament gebonden boeken met sloten of met linten,
steeds met den rug naar binnen was; eerst de later zonder sloten gebonden boeken
werden meestal met de ruggen naar voren gezet; in de Escorial-bibliotheek had men
dus deze plaatsing kunnen verwachten. In de geraffineerde toepassing van het oude
stelsel, kon men den geest vinden van een verfijnd liefhebber en littré, - de keur van
prachtige handschriften, in het midden der zaal tentoongesteld, wijst daarop vooral,
en roept ook den wetenschappelijk belangstellende voor oogen. Ik denk niet alleen
aan de keuze der boeken, doch ook aan den grooten hemelglobe, die hier wordt
bewaard en waarmede Philips op stille avonden den sterrenloop volgde in den wijden
hemel, die zich spant boven de onafzienbare vlakte van Oud-Castilië.
Maar anders dan in de bibliotheek is het toch vooral een macabere Philips dien
het Escorial oproept; als ik aan hem denk vind ik Romare en mijzelf weder in het
Pantheon der Koningen, in de wijde gewelven onder de Capilla Major van de Kerk.
Daar staan in groote nissen, - telkens vier boven elkaar, - donkergrijze, marmeren
sarcophagen, links de koningen, rechts de koninginnen. Karel V is de eerste. Gouden
opschriften geven de namen aan. Philips' opvolgers zijn verantwoordelijk voor den
marmeren en gouden opsmuk van de ruimte, maar Philips-zelf heeft de ordonnantie
van het geheel gewild: al die gelijkvormige kisten, symmetrisch verdeeld en als 't
ware in gelid gesteld.
Hadden Philips V en Ferdinand VI met hun vrouwen zich evenals de anderen aan
den ijzeren wil van den voorvader onderworpen, dan waren thans alle kisten in beslag
genomen op den éénen, voor den nu zwervenden koning na: wonderlijk spel van het
lot!
Romare bewonderde de weloverwogen plaatsing onder het hoofdaltaar, den eenvoud
van de aanvankelijke opvatting.
Ik vertelde hem het aangrijpend verhaal van den dood van den koning, terwijl wij
verder gingen naar de vertrekken, waar Philips zoovele en ook zijn
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laatste dagen doorbracht, die bescheiden reeks van kamers, welke als een kleine
uitbouw achter de kerk aansluit; de overlevering wil, dat de vorm van het Escorial
die zou zijn van het rooster, waarop de heilige Laurens gemarteld werd; het klein
Palacio zou dan de handgreep zijn. Uit officieele stukken blijkt deze bedoeling niet,
maar dat een ijzeren greep het geheel juist door dat kleine paleis vasthield, moet de
overlevering onbewust hebben beïnvloed!
In het voorvertrek van de sober ingerichte woning, aansluitend aan de reeks kamers
der Infantes, die rondom een kleine binnenplaats liggen, - staat de draagstoel, waarin
de zieke koning, stijf van een pijnlijke gewrichtsvergroeiing, de rechterhand niet te
gebruiken door vier ongeneeslijke wonden en met één zoo'n wond aan den rechtervoet,
langzaam, in een tocht, welke zes dagen duurde, van Madrid gesleept is naar het
Escorial. Ondanks de vermoeienis, ondanks de pijnen, die hij moest doorstaan, heeft
hij er in den vroegen morgen van den 6 Juli 1598 zijn intocht gedaan, begeleid door
de prinsen en zijn hofstoet, vooraf gegaan door de monniken en collegianten, met al
het gewone ceremonieel en al de kerkelijke plechtigheden. De maandenlange
doodstrijd is verschrikkelijk geweest: de ondragelijke dorst, de pijnen, de open,
etterende wonden, de dagenlang durende buikloop, de stank, die het omstanders soms
onmogelijk maakte bij het bed te blijven1), - en toch is de beschrijving, die in de
monnikenkroniek wordt gegeven, aangrijpend van verhevenheid. Geen oogenblik
verlaat hem zelfbeheersching, doodsbereidheid, religieuse overgave.
Nog een staaltje vertelde ik Romare, omdat het in verband stond met het Pantheon,
dat wij juist verlaten hadden. Totdat hij het laatste oliesel had ontvangen, had hij
zich tot in de kleinste bijzonderheden beziggehouden met staatszaken, daarna had
hij alleen gedacht aan zijn einde; hij liet den chef van de bouwwerken bij zich komen
en vroeg hem of deze zich herinnerde, waar het overblijfsel was van een groot stuk
hout, waaruit hij vóór veertien jaar het crucifix van het hoofdaltaar had gesneden en
dat de koning hem had bevolen te bewaren. Dat moest worden voor den dag gehaald
en daarvan moest de lijkkist wrorden gemaakt. Het was eenmaal de voorsteven van
een Portugeesch galjoen, in de haven van Lissabon vergaan. Het kwam toen uit
Oost-Indië en was afkomstig van een zgn. ‘paradijsboom’. Het galjoen had den naam
gedragen: ‘de vijf wonden van Christus’.
Philips, aan wien weinig ontging, had die scheepskarkas ontdekt, toen hij in
Lissabon was; de kwaliteit van het hout had hem getroffen en de gewijde naam van
het schip niet minder; dus had hij de balk naar het Escorial laten slepen, waar er een
tweetal cricifixen uit was gesneden. Men vond het hout terug vóór het vertrek, waar
de bedelaars voedsel en aalmoezen kregen; het was hun bank!

1) ‘Le malheureux s'envelissait peu à peu dans son ordure. Ce fut le pire supplice pour cet
homme si raffiné en fait de soins corporels, si ordonné en toutes choses, qui ne pouvait
souffrir la vue d'une toile d'araignée ou d'une tache sur un plancher - ce Roi qui avait appris
et même imposé la propreté aux Espagnols.’ Louis Bertrand, Philippe II à l'Escoriat, p. 239.
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Dit verhoogde Philips' belangstelling voor het hout, dat reeds zulk een mooien naam
en herkomst had. Zijn lijkkist daaruit zou zoo worden tot het edelste aller symbolen;
hij liet het stuk naar zijn kamer brengen, waar hij er tot zijn dood naar kon kijken.
Eenige jaren tevoren had hij de lijkkist van zijn vader doen openen om te zien op
welke wijze deze begraven was, hij schreef thans voor zich hetzelfde voor. Voorts
moest hetzelfde kleine crucifix hem in handen gegeven worden, dat Karel V had
vastgehouden op zijn sterfbed, ook moesten naast hem worden neergelegd de
geeselroeden door Karel V en hemzelf voor zelfkastijding gebruikt; dat van Karel
was gesleten van 't gebruik en zwart van bloed.
‘Hij was beter dan ik,’ had Philips er bij opgemerkt, nog eens getuigend van de
bewondering en eerbied voor zijn vader, die hem zijn levenlang heeft gekenmerkt.
Wij waren intusschen de woon- en sterfkamer-zelf binnengetreden: één groot
vertrek, tien meter lang en vijf breed met een raam in den hoek op het westen en
twee op het zuiden, het eerste ziet over de tuinen naar den berg, uit de beide andere
ziet men over het groote terras, dat het klooster met de tuinen verbindt. De
meubileering is uiterst sober: een werktafel, een ladekast, een reisaltaartje, enkele
schilderijen waaronder ‘de zeven doodzonden’ van Hieronymus Bosch.
Terzijde heeft men de ‘alcoba’, waar 's Konings bed staat, ter andere zijde van het
bed is een dubbele deur, waardoor men het hoofdaltaar van de Kerk kan zien. Ook
al weet men het van te voren, toch is deze ontdekking verrassend: het is dan toch
waarlijk waar, dat deze koning, die voor zich slechts een cel wenschte om te leven
naast zijn monniken, niets meer dan deze cel bewoonde, slechts door een enkele deur
gescheiden van het altaar der kerk, die hij gesticht had en dat hij stierf als aan de
voeten van dat altaar-zelf!
Merkwaardig was het voor den Hollander, binnen twee dagen te hebben gestaan
in de kamer, waar deze koning geboren werd in het eenvoudige vroegere paleis1) te
Valladolid en waar achter het venster van het hoekraam2) de jonggeborene aan het
volk werd getoond en daarna in het vertrek, waar hij stierf, terwijl de klanken van
de ochtendmis uit de vlak bij liggende Capilla Major binnenruischten.
Mijn Zweedsche metgezel was dan ook reeds weder in de zestiende-eeuwsche
troonzaal, vóór ik het bemerkte en ik had weinig oog voor de merkwaardigheid van
deze ruimte, waar men zich een denkbeeld kan vormen hoe in strengen eenvoud,
maar naar alle regelen der etiquette, hofplechtigheden zich moeten hebben afgespeeld
rondom den eenzamen troon.
Ook de stemmige vertrekken van prinses Isabella, Philips' steun in zijn laat-

1) Thans Provinciaal Gouvernement. In de bedoelde hoekkamer is thans de werkkamer van den
Gouverneur.
2) De fraaie erker, die thans opvalt, is van 1546.
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ste jaren, maar daarna de weeldelievende landvoogdes in de Zuidelijke Nederlanden,
wekten niet méér dan de gedachte aan deze tegenstelling, zóó blijft de figuur van
den stichter steeds meester van het terrein onzer belangstelling.
En zoo begon ik Romare als vanzelf het verhaal te doen, dat ik hem beloofd had.
‘Aan dezen kleinen paleisuitbouw is misschien niet dadelijk door den koning
gedacht, toen hij in 1557 besloot tot de stichting van een klooster ter vergoeding van
dat, dat bij de belegering van St. Quentin door zijn artillerie vernield was, maar het
verblijf van zijn vader in het klooster van St. Yust en zijn dood daar in 1558, deden
het denkbeeld ontstaan om het toekomstige klooster óók tot koninklijke woning en
ook tot mausoleum te bestemmen.
Men karakteriseert het gebouw vaak als de fantasie van een macaberen grijsaard,
maar vergeet, dat de eerste gedachte die was van een jong man in de opkomst van
een voorspoedig begonnen regeering, welke gedachte dan onder den invloed van
schokkende gebeurtenissen groeide tot haar definitieven vorm: Karels dood, die van
Maria Tudor, die hem de, nu voor goed vervallen, kans had geboden Engeland voor
de Katholieke kerk te heroveren, dan het opnieuw veldwinnen van het Calvinisme
in Frankrijk, daarna ook in zijn Nederlandsche bezittingen.
Philips, langzaam in het besluiten, maar aan een eens genomen besluit
onwankelbaar vasthoudend, heeft in dit geval zichzelf overtroffen. Wellicht is de
door Karel V hem opgedragen zorg voor zijn begrafenis de sterkste prikkel geweest.
Reeds in 1559 liet Philips, Juan Bautista de Toledo, die als architect zijn vorming in
Italië gehad had, een plan ontwerpen; in April 1563 kon de eerste steen gelegd worden,
nadat een commissie van architecten en geleerden, - ook doctoren en philosophen,
- twee jaren gezocht en toen raad gegeven had over de plaats, die diende gekozen te
worden.
Het eerste plan is zeker niet ontstaan buiten invloeden van Italiaansche bouwwerken
om en als Juan de Herrera in 1568 in de plaats treedt van zijn leermeester, heeft hij
zeker dezelfde lijn gevolgd. Hij had reeds in Vlaanderland gewerkt, waar de
Italiaansche invloeden ook merkbaar waren, - denken wij aan het Stadhuis van
Antwerpen - en stond dus niet vreemd tegenover de voorbeelden uit Serlio's
architectuurboek, in Herrera's jonge jaren in de Spaansche vertaling verschenen.’
‘Herinner u even,’ viel hier Romare in: ‘de dubbele patio met haar twee rijen
zuilengangen van het hospitaal, dat wij in Toledo zagen, en dat, meen ik, tusschen
1540 en 1550 gebouwd is, het is het eerste voorbeeld in Spanje van dien “estilo
desornamentado”, waarvan wij hier het hoogtepunt vinden’.
‘Gij hebt gelijk, dat Afuera-hospitaal moet een voorbeeld geweest zijn, een
openbaring voor menschen, die, moe van de ornament-overlading, welke hier in
Spanje nog grooter blijkt geweest te zijn dan bij ons in het Noorden, de vormen der
architectuur-zelve trachtten terug te vinden. Daar komt dan nog
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iets bij, dat hen steunt: de zuivering welke op kerkelijk gebied wordt nagestreefd:
juist in de jaren van den bouw van het Toledaansche hospitaal en nog in die van de
voorbereiding van het Escorial komt het Concilie van Trente bijeen en bereikt de
gedachte der contrareformatie, zooals Loyola die heeft voorgestaan, hare volledige
bevestiging.’
‘Zijn het dan Jezuiten geweest, die Philips hierheen riep; dat zou in de lijn hebben
gelegen van de ontwikkeling van het bouwwerk, zooals gij het ziet?’
‘Dat zou het, wanneer niet Philips, bij al zijn bewondering voor Loyola en zijn
werk, toch aan zijn koninklijk prestige zooveel waarde had gehecht. Ook de besluiten
van het Trentsche Concilie aanvaardde hij voor Spanje slechts onder voorbehoud
van de rechten van den koninklijken troon! Neen, in zijn klooster, waarvoor hij zulk
een bijzondere, aan zich, zijn voor- en zijn nageslacht gebonden bestemming had,
kon hij broeders met een absolute gehoorzaamheid aan het hoofd hunner orde minder
goed gebruiken, dan de Hieronymieten, welke hij er voor verkoos. Deze waren zijn
oude gastheeren in het klooster van Guisando, waar hij voorheen vaak was, maar dat
te ontoeganklijk lag voor de nieuwe bestemming1); en zelfs min of meer tegen hun
zin, liet hij vandaar een groep komen, om te helpen bij den bouw van het Escorial.
In een mooi boekje van Louis Bertrand kunt gij een levendig verhaal vinden van de
samenwerking van Philips met “zijn” monniken; hun primitieve huisvesting toen de
bouw begon, zijn overleggingen met hen daarna en de zorg van den koning voor al
de onderdeelen van den bouw, ook voor de voeding der bouwarbeiders, hun verpleging
bij ongevallen of ziekte. Terwijl de architecten Juan de Toledo en Juan de Herrera
min of meer onduidelijke figuren blijven, is het Fray Antonio, de “obrero major” de
leider van de uitvoering van het werk, met wien Philips voortdurend in contact is.
Het is merkwaardig hoe deze koning, die zelfs met zijn secretarissen vrijwel
uitsluitend schriftelijk verkeerde, bij dit bouwwerk, volgens de kronieken der
monniken2), met arbeiders en opzichters persoonlijk omging. Op een doorreis naar
Lissabon bijvoorbeeld, bleef hij met Herrera veertien dagen in Merida om de
romeinsche ruïnes te bestudeeren; met Fray Juan, die de tuinen aanlegde en de irrigatie
ervan ontwierp, met Fray Antonio, die de plannen der architecten naar zijn practisch
inzicht wijzigde en daardoor het aspect van den bouw sterk beïnvloedde3), met gewone
arbeiders zelfs, sprak Philips geregeld; de koning, vertelt Fray José, beschouwde zijn
werklieden niet als galeislaven, maar als christenen, die naar het voorschrift van den
Bijbel hun levensonderhoud verdienen in het zweet huns aanschijns, hij beschouwde
hen als broeders.’

1) Ook het klooster te Yuste waar Karel stierf, was een van Hieronymieten.
2) Bertrand raadpleegde de in de laatste 20 jaren uitgegeven “Memorias” van verschillende
monniken, tijdgenooten van den bouw: Juan de S. Geronimo, José de Siguënza, Antonio de
Villacastin, etc.
3) Zoo moet hij, toen Philips in 1573 het klooster inplaats van voor 50 voor 100 monniken
bestemde den raad gegeven hebben, één verdieping meer op te trekken op de toch solide
genoeg zijnde fundamenten; als men zich het effect daarvan realiseert, lijkt bovenstaande
uitlating niet te kras.
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Een curieus geval bevestigt deze mededeeling, dat is de manier, waarop Philips in
1583 werd ingehaald nadat hij drie jaar lang tengevolge van zijn noodzakelijk verblijf
in Portugal de werkzaamheden niet dan uit de verte had kunnen leiden. Inderdaad
gold zijn eerste bezoek het bouwwerk, dat toen bijna voltooid was, - in Juni 1582
bijv. was de vieringskoepel van de kerk gereedgekomen. - Allen, die aan het Escorial
werkten, gingen den koning tegemoet: de bouwleiders, de opzichters, de aannemers
en al de werklieden, de laatsten met hun hamers en zagen, beitels en troffels of andere
werktuigen, als gold het een gilde-optocht.
Deze kleurige stoet sloot bij die der priesters, monniken en koorknapen aan.
Ongetwijfeld kan een bouwheer niet mooier worden geleid naar het bouwwerk, dat
zijn liefde heeft, dan hier Philips II ten deel viel.’
‘Er is,’ merkte Romare op, ‘hierin dan toch ook een voorbeeld van groei van het
architectonisch kunstwerk, uit een samenwerking van velen, welke in de overal
volgehouden spanning hare uitdrukking vinden moest.’
‘Het is mogelijk, beste vriend, maar eenige jaren tevoren was er onder diezelfde
arbeiders een soort opstand uitgebroken, waarbij zij onder trommelslag optrekkend
en met wapens in de vuist het gebouw omsingelden, en het gevaarlijkst element was
daarbij, dat de ontevredenheid over den zwaren belastingdruk op het platteland zóó
groot was, dat het weinig scheelde of de bevolking had zich bij de opstandigen
aangesloten. De hooge kosten van den bouw werden telkens weer én in Spanje én
daarbuiten aan Philips verweten, al liet de koning bekend maken, dat hij hem uit
eigen middelen bekostigde; bovendien was het onverbiddelijk strenge karakter van
het gebouw den Spanjaarden-zelf weinig naar den smaak. Alle tegenslagen, verwoestend onweer, een brand enz., - werden door Philips' vijanden als verzet des
hemels uitgelegd en het bijgeloovig Spaansche volk nam dat grif aan; spook- en
gruwelverhalen deden de ronde en de laatste jaren liet Philips zich door een wacht
van hellebardiers beschermen, want hij wilde volhouden en dóórwerken: de in verzet
gekomenen strafte hij zelfs niet, uit vrees dat dit den bouw zou benadeelen. Zijn
gedachten waren steeds bij dit werk, dat hij voltooien wil ondanks alle tegenkanting;
zijn geliefkoosde plaats was de ‘silla del rey’, de koningsbank, die men nog aanwijst,
een kleìn uurtje den berg op, vanwaar hij de bouwbedrijvigheid van verre kon zien
en waar hij zich verlustigde aan den groei van het in den eersten tijd nog
glinsterend-witte gebouw, aan den rand van den berg afstekend tegen de grauwe
Castiliaansche vlakte.
Ik zie dan ook geen samenstemming maar een gehoorzaam volgen, van dien vasten
wil, die in twintig lange jaren het gebouw gereed kreeg, die nog elf jaar werkte aan
de inrichting en wat daarmede samenhing.
In 1584 werden de steigers weggeruimd, in 1591 konden 50 altaren gewijd worden,
kort daarop werden de overblijfselen van Karel V en de andere leden
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der koningsfamilie in het Pantheon bijgezet; weldra werd de kerk zelve ingewijd.
Men vierde dit alles met groote feesten, tot slot met een illuminatie van het gebouw,
zóó overvloedig, dat men het van Madrid, zelfs van Toledo af kon zien. De koning,
pijnlijk van de jicht, liet zich in een draagstoel in den tuin brengen en bewonderde
vandaar het werk dat hij terecht dat zijner handen kon noemen. Het was wellicht de
grootste vreugde, die hij ooit smaakte, toen dit werk den volgenden dag door den
afgezant van den Paus werd gezegend en gewijd: op 30 Augustus 1595.
Zoo was de in 1561 begonnen arbeid voltooid; drie jaar later kon Philips er sterven:
de bouw van het Escorial heeft gedurende bijna zijn geheele regeering zijn gedachten
bezig gehouden: vorst en bouwwerk zijn onafscheidelijk, in de haast onvergankelijke
steen leeft Philips zoolang er voor zijn ziel gebeden kan worden.’
Wij waren intusschen reeds in het laatste deel van het gebouw aangeland.
Het is het ‘Palacio’, dat den vierden hoek van het Escorial, aansluitend aan het
Collegium, inneemt en dat door Philips' opvolgers ingericht en bewoond is; het is
ondanks den rijkdom aan gobelins en curieuse veldslag-afbeeldingen uit de zestiende
eeuw, dien men er vinden kan, toch het minst belangwekkende deel van het gebouw.
Romare en ik maakten ons spoedig ervan af, daar wij tenslotte nog gaarne den
tuin wilden zien en binnengaan om een blik te slaan op het gebouw van de zuidzijde.
Het ware inderdaad onvergeeflijk geweest, als wij dien blik gemist hadden, want
hij laat een der sterkste herinneringen aan het Escorial achter.
Het terras, dat ik zooeven reeds vermeldde, geeft den uitgestrekten gevel nog een
breede basis en de aan een deel van dit terras grenzende vijver verdubbelt het geheel
door een weerspiegeling.
Wij stonden aan zijn uitersten hoek, leunend over de lage borstwering en genoten
van het grandioze schouwspel: de tuinen in herfstkleuren, met hier en daar nog een
felroode granaat er tusschen, daarachter de ver zich strekkende vlakte, links het
hooge, ramenrijke bouwwerk, gesteund door den terrasgevel met al zijn open
rondbogen, waarboven even uitstak de donkergroene streep der taxishagen; vlak voor
ons het zwarte, stille water, waarin nog eens, van toren tot toren, het blauwgrijze
wonder werd herhaald, - het is aan dezen zonnekant, het meest humane aspect, dat
mij van het Escorial is bijgebleven.
‘Zijt gij nog’, vroeg Romare hier, waar wij een bank vonden om uit te rusten van
dien heelen morgen gespannen aandacht, ‘zijt gij nog, ook hier, sterker onder den in
druk van den despoot dan van dien van den kunstenaar?’
‘Ook hier’, antwoordde ik, na eenige aarzeling, ‘ook hier, maar ik zie den despoot,
aan het eind van dezen morgen toch weer anders dan toen aan het
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begin zijn gestalte vóór mij oprees. Zijn sterfkamer was een waarschuwing, zijn
bibliotheek een andere, zijn tuinen eveneens; elk dezer elementen wijst in andere
richting, maar daarnaast is mijn aanvankelijke meening toch ook bevestigd en
versterkt.’
‘Maar wie is dan toch die merkwaardige koning wiens beeld ons hier blijft
vervolgen? Ik moet u eerlijk bekennen, dat ik mij nauwelijks meer iets van hem
herinnerde, dan dat hij als kettervervolger met de Nederlanders gestreden heeft en
dat deze zich hebben weten vrij te vechten. Hier in Spanje-zelf worden hij en zijn
vader, de keizer, met Ferdinand en Isabella, als de grootsten der grooten genoemd.
Herinner u hoe men ons in Valladolid met alle geweld de kamer wilde laten zien,
waar Philips geboren is en in Burgos het paleis, waar de katholieke Koningen
woonden. En nu hier is hij inderdaad zulk een groote, een bouwheer met begrip van
architectuur, met kunstzin, met vergaande concepties, die kunstenaars bezielen kan
tot een wonder als dit gebouw. Wat hebt gij tegen hem?’
‘Ik heb niets tegen hem, Romare, maar ik probeer hem te begrijpen, juist hier,
omdat hij zich hier heeft uitgesproken op allerlei manieren, omdat hier, in dit klooster
dat een paleis en dit paleis dat een klooster is, de droom van zijn leven werkelijkheid
is geworden.
Dit vreemde gebouw, dat ons zóó overweldigd heeft, dat wij niet rusten kunnen,
vóórdat wij erover zijn uit-gepraat, is een raadsel, waarvan de oplossing ligt in de
koningsfiguur, maar ook biedt de koningsfiguur ons een raadsel, aan welks oplossing
het leeren kennen van dit bouwwerk kan medewerken. Van deze beide raadsels is
de mensch het moeilijkste, want Philips II is een der meest gesloten, meest in
duisternis gehulde vorsten geweest, welke de historie kent. Een zijner bewonderaars1)
schrijft, dat hij doet denken aan de onderaardsche gangen en grafkelders van zijn
Escorial, slechts even verlicht door een electrische lamp, met weerkaatsingen langs
zwart marmer, verguldsel, kristallen, een lamp, een kruis - iets drukkends, iets
onderaardsch, iets ascetisch en toch iets vorstelijks van bijzondere schoonheid.
Ik las, zegt die bewonderaar elders, stapels boeken over hem en zijn regeering,
maar hoe meer ik lees en hoe meer ik tracht hem te begrijpen, hoe meer het raadsel
van die ziel zich terugtrekt. Ik sta tegenover hem als de tourist voor de langgerekte
muren van het Escorial, zóó goed gebouwd dat men zelfs niet ziet, waar de steenen
aan elkaar sluiten. En toch meenen wij hem te kennen: hij is ingeschreven in de
categorie van de misdadigers of van de krankzinnigen. Victor Hugo in zijn Légende
des siècles, teekende hem in één regel:
“Philippe deux était une chose terrible.”
Hij had alle ondeugden en hij beging alle misdaden: gierig was hij en eerzuchtig,
bezeten van dorst naar goud en naar macht, wellustig en jaloersch,

1) Louis Bertrand, l.c. Ik ontleen meer dan eene bijzonderheid aan zijn voortreffelijk
gedocumenteerd en niet minder voortreffelijk geschreven boek, dat in 1939 verschenen is.
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valsch, hypocriet, van een wreedheid die tegelijkertijd sadistisch en devoot was, een
giftmenger en een moordenaar. Wij denken aan het lot van Montigny, van don Carlos,
van Elisabeth van Valois, zijn tweede vrouw, die hij zou hebben vergiftigd evenals
don Juan; wij denken aan Antonio Perez, dien hij laat veroordeelen voor een misdrijf,
dat hij hemzelf bevolen heeft. Hij heeft zijn eigen edelen doen onthoofden te
Zaragossa en te Avila, hij heeft het Spaansche Arragon evenzeer met bloed gedrenkt
als de kettersche Nederlanden, hij heeft de Mooren niet beter behandeld dan de
ketters. En voor de meeste beschuldigingen brengen archiefstukken verpletterende
bewijzen. Roept men het staatsbelang ter verontschuldiging op of de zeden van den
tijd, die beide zeker véél verklaren, dan nog blijft er het beeld van een wreed,
sadistisch despoot.’
‘Het is niet mijn meening, Romare,’ ging ik voort, want ik zag, dat de verwonderde
Zweed mij verdacht de felle haat van de oude geuzen nog even sterk te verkondigen
als dit de gereformeerde schoolboekjes uit mijn jonge jaren deden, ‘maar wat ik zeg
is, min of meer letterlijk, de meening van een bewonderaar van Philips, en juist
daarom durf ik haar zóó geven. Maar ik moet dan ook, zooals hij, de andere schaal
van de balans vullen: deze zelfde man is evenvaak een uitstekend echtgenoot en een
brave vader, die allercharmantste brieven schrijft aan zijn kinderen, die te midden
van de ernstige staatkundige beslommeringen aan hun kleine belangen denkt; even
zacht kan hij zijn voor zijn huisgenooten; die ketterverdelger wascht de voeten van
armen en bedient ze aan zijn tafel; de geldbegeerige leeft in een simpele cel, een
monnik onder monniken; hij toont maar één verlangen: te naderen tot God; hij brengt
een deel van zijn dagen, - van ál zijn dagen, - door in gebed en meditatie. Hij put
zich uit in zelfonderzoek, hij biecht, hij communieert.
Als hij niet met staatszaken bezig is, zit hij in zijn hoekbank op het koor, loopt hij
mee in een processie, ligt hij geknield voor het heilig sacrement. Van zijn bed uit
kan hij het altaar zien, dat hij verrijkt heeft met ál de relieken, welke zijn vertrouwden
uit de handen der ketters in de Nederlanden en Duitschland hebben kunnen redden.
Op zijn doodsbed biecht hij urenlang, maar niet in angst om zijn zonden, maar in
volkomen rust en in de zekerheid, dat hij had geleefd dicht bij Gods troon: zijn dood
zelf was een stichting voor de omstanders. Hij is plichtsgetrouw als regeerder, een
vriendelijk, beleefd, geleerd en scherpzinnig man, koninklijk en imponeerend, een
beschaafd renaissance-vorst, kunstkenner als weinigen, met het ideal van een volledige
schoonheid, dat slechts enkele Italianen zóó hebben doorvoeld als hij.’
‘Daar is het dan toch weer de bouwheer van het Escoriai, dien gij bewondert,’ viel
Romare in.
‘Zeker,’ antwoordde ik, ‘zeker, en ik zie hem daarin groot, ik zie hem daarin
inderdaad compleet zich uiten. Hij, de devote, die den directen weg tot God ziet langs
gebed en geeseling, langs meditatie en ascetisme, hij ver-
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werpt de Gothiek, althans in de speelschheid, die hij b.v. in Burgos zag. Hij staat er
tegenover als de protestanten; zijn strengheid is die der reformatie, der contraformatie:
het Escorial is het steenen symbool van deze reactie tegen de Roomsche late
middeleeuwen, in Spanje nog geaccentueerd als reactie ook tegen de wellustige
verfijning van de Moorsche kunst. Het Escorial rekent in één slag af met
flamboyantisme en mudejaren-kunst: steil, strak, onverbiddelijk, onverwrikbaar na
eeuwen nog: de ijzeren wil van den koning, die monnik wilde zijn, leider van een
leger van gebeden, dat den hemel veroveren moest, direct.
Die ééne gedachte: den hemel te veroveren, bezielt den jongen koning op St.
Laurensdag 1557, als hem het bericht bereikt van de overwinning van St. Quentin;
hij zal uit dankbaarheid den Heilige een klooster stichten, dat het middelpunt zal zijn
voor den waren dienst van God; die gedachte wordt maniakaal, zoodra zij zich
verbinden gaat met die andere, dat hij daardoor God binden kan aan zichzelf. Daar
is de despoot, die niet met de aarde tevreden is, maar z e k e r wil zijn van den hemel.
Die gedachte is de leidende; vandaar zijn zorg bij de keuze van de plaats van zijn
klooster, voor al de bijzonderheden, voor elk detail, voor elken levensdag in dat
klooster later; voor al de gebeden, die hij uitzendt of die hij anderen beveelt om
zijnentwil uit te zenden. Daarin is een zekere grootheid. Maar die monomanie is
tenslotte een vorm van waanzin; de belasting van de geslachten, waaruit hij stamde:
de Bourgondiers, de Habsburgers, zijn Spaansche grootmoeder, die krankzinnig was,
dat alles heeft zijn geest bevangen. Hij martelt menschen en dieren en geeselt zichzelf;
dan weer zoekt hij bloemen uit en schrijft over het liefelijk gezang van de vogels in
de tuinen van 't Escorial. Hij bestelt in zijn jonge jaren de, de liefde en de zinnen
verheerlijkende, schilderijen van Titiaan, - wij zagen in het Prado de beroemde
Musica, - hij bewondert later de exaltatie van Greco. Herinner u even, in de
Kapittelzaal, het kleine schilderij van dezen Griek van Toledo, dat ‘het Visioen van
Philips’ genoemd wordt: de Koning geknield te midden van een extatische schare
voor het Christus-embleem dat in den hemel te midden van een engelengroep zijn
stralen schiet; in de verte links de aanbidding der herders, rechts de verschrikking
van den dood en daarvoor, vlak bij den biddend opzienden koning, de wijdopen muil
van een monster: de poort van de hel.
Men zegt dat de koning op aandrang van Leone Leoni, die bezig was den
knielenden bronzen Philips te maken voor het hoofdaltaar, dit schilderij in 1579 aan
Greco als proefstuk opdroeg. Toen Greco daarna het groote altaarstuk van den heiligen
Mauritius, nu eveneens in de Kapittelzaal, afleverde, brak het conflict uit tusschen
den strengen, - en ten slotte in de kunstsoort, die wij nu Manierisme noemen de volle
bevrediging van zijn steile rechtzinnigheid vindenden, - koning en den origineelen,
eigenlijk heidenschen extaticus. Greco's kans om in de versiering van het Escorial
te worden betrokken was

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

17
voorbijgegaan. Maar het eerste visioen had eenerzijds den Koning gevleid, die er
neerknielde naast zijn keizerlijken vader en met de twee vereerde heiligen, Laurens
en Mauritius, anderzijds greep het hem in de ziel, door de hel als een bedreigend
monster zoo vlak bij hem te plaatsen; want dit aan Hieronymus Bosch herinnerend
motief moest Philips bekoren; maar hij kon toch niet bij Greco blijven, hij moest
terugkeeren tot een hem door zijn noordelijke afkomst innerlijk nog nader staande
kunst. In deze richting van zijn kunstzin, welke het Escorial ons duidelijker dan een
andere doet kennen, ligt een facet, dat ons hem toch nog even beter laat zien: wij
vinden Patinirs verzoeking van den heiligen Antonius, - zag hij in den heilige niet
zichzelf, geplaagd door vleeschelijke lusten? - wij vinden den luguberen ‘Strijd tegen
den dood’ van den ouden Breughel: de strijd van den jongen ridder tegen het
onafwendbare voorgesteld op een manier, dat zij aan een gekweld brein de
ontstellende pijnigingen kan berokkenen, waaraan het behoefte heeft als aan
zelfkastijding. En dan tenslotte en bovenal vinden wij de serie werken van Hieronymus
Bosch: in zijn woon- en sterfkamer; ‘de Zeven Hoofdzonden’, in de kapittelzaal ‘de
Hooiwagen’ en de ‘Luxuria’ of ‘de Tuin der Vleeschelijk lusten.’
Zijn er wonderlijker fantasmagorieën mogelijk, en niet alleen wonderlijker maar
ook, die duidelijker de sporen dragen van geboren te zijn in het brein van een
zelfkweller, van een, die de zinnelijke lusten in eigen lichaam kastijden wil, die zich
vermijdt in alle vormen van zinnelijke bekoring en zich voor die zondige gedachte
straft met de bespotting, vervorming, vernietiging van elk hunner op de meest pijnlijke
manier? Hieronymus Bosch en Philips behooren bij elkaar. Hun intelligentie, hun
vakbekwaamheid, hun genie in zekeren zin geven het hoogste, dat hun tijdperk
bereiken kan, hun psychische afwijking, waarvan zij het verschrikkelijke gevoelen
en aan de verzoekingen des duivels toeschrijven, is er te benauwender om. Bosch
bant de duivelen uit door ze te overmeesteren met zijn penseel, Philips bestrijdt ze
door zich één taak te stellen: de bevestiging van de Kerk in de strengste zuiverheid;
hij gebruikt er zijn koninklijke macht voor, in al haar verschrikkelijken omvang,
tegen ketters en Mooren, tegen al wat hem in den weg komt; en hij gebruikt die macht
ook om te bouwen de vesting, van waaruit hij de genade Gods veroveren wil, - met
monniken-devotie en duizendmondig gebed. Het is zijn dwangvoorstelling, dat hij
dat moet, het is de rust van zijn sterfbed, dat hij gelooft zijn doel te hebben bereikt,
omdat zijn zaligheid is verzekerd, zoolang het Escorial blijft bidden, dag in, dag uit,
boven zijn stoffelijk overschot-zelf, veilig neergelegd in het gewelf onder het
hoofdaltaar.
Het is, ook naar de meening der moderne psychiatrie, gevaarlijk twintigste
eeuwsche gedachtegangen toe te passen op middeleeuwers, omdat de algemeene
sfeer een andere is: Philips ware als sadistisch psychopaat te gemakkelijk
gequalificeerd. Maar dat men zijn geval onder dat licht moet zien is

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

18
toch ontwijfelbaar. De rol, die het Escorial speelt in zijn leven, is daarmede duidelijk.
Het wordt er door verklaard en het verklaart hemzelf. Maar er is’ besloot ik mijn
lange peroratie tot den vriend, die met welwillend geduld was blijven luisteren, ‘maar
er is voor dit gebouw in al zijn verschrikkelijke schoonheid, dan tenslotte geen andere
titel dan dat het is het Symbool van Despotisme, van de verschrikkelijkste
heerschzucht, die er is: heerschzucht tegenover God.’
Romare was opgestaan. Hij stond weer aan de borstwering van de ‘Estangue de
la Huerta’, waarin het gebouw, belicht door de volle middagzon, blinkend, haast
staalkleurig zich weerspiegelde. Hij strekte zijn arm, als ware het noodig de
schoonheid nog aan te wijzen:
‘Ik geloof, dat gij gelijk hebt en gij moogt het noemen zooals gij wilt, maar geef
mij toe, dat de bouwkunst hier een wonder gewrocht heeft dat, terwille van welke
helsche lusten ook geboren, van een volmaakte, zuivere schoonheid is. Gij
geschiedkundigen wilt gaarne verklaren, laat ons arme menschenkinderen het geluk
van het bewonderen.’
‘Wij hebben beiden gelijk, Romare, zooals in de meeste discussies, beide partijen
gelijk hebben en vergeef mij als ik je te veel heb bezig gehouden met het raadsel,
dat ik hier zag. Dat ik voor mijzelf iets nader gekomen ben tot de oplossing, dank ik
u, die mij gedwongen hebt mijn gedachten te formuleeren. Maar vrees niet, dat ik
de gave der bewondering mis. Ik wil zelfs den krankzinnigen koning bewonderen in
zijn strijd tegen den duivel, dien hij uitdrijven wilde, ik wil hem bewonderen om de
grootschheid van zijn middelen. Het meest grootsche, meest edele dier middelen
staat hier te glanzen in de heerlijkheid van het zonlicht. Juan de Herrera's hand moge
de bevelen gevolgd hebben van zijn koning, als hij geen bouwmeester geweest was
van den eersten rang, dan ware deze eenheid, deze volkomenheid in de uitvoering
der opgelegde taak, deze schoonheid van ruimte-omsluiting en ruimten-samenvoeging
niet bereikt. Hij kreeg de opdracht voor een gebed in steen: de architect kan geen
edeler taak zich wenschen; deze heeft hem vervuld. Het is niet aan ons, uit te maken,
hoe gebeden worden verstaan door Hem, tot Wien zij zijn opgezonden. Maar wij
mogen voluit bewonderen, waar vorm en inhoud zóó tot een Schoone Eenheid
groeiden als hier.’
‘Laat ons gaan,’ zei Romare, ‘ik ben ten slotte maar een jonge beginneling; als ik
langer bleef, zou ik gaan wanhopen aan mijzelf.’
Zwijgend sloegen wij den weg naar het station weer in; na het vele gesprokene hield
het onuitsprekelijke ons bevangen.
November 1934.
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Moderne fotografie van Nico Jesse
door Otto van Tussenbroek
ER is een tijd geweest dat de Fotografie in zeer sterke mate den invloed der
Schilderkunst onderging. Het zg.: schilderachtig effect werd door de fotografen met
min of meer succes nagestreefd en niet alleen door de wijze waarop men een bepaald
geval aanzag en weergaf maar ook door toepassing van technische hulpmiddelen als
broomverf- en pigmentdruk, kooldruk enz. trachtte men dit effect te bereiken;
afdrukpapieren, al dan niet getint, gegreind of gekorreld waren daarbij een welkom
hulpmiddel, waarbij de poging den fotografischen afdruk op andere procédés te doen
gelijken, bij voortduring viel op te merken.
De vernieuwers der Fotografie hebben zich van dit alles afgekeerd, zij hebben de
beteekenis en belangrijkheid leeren inzien van een wedergave, welke zonder allerlei
bijkomstigheden, zoo eerlijk en zuiver mogelijk fotografisch juist kan heeten, zich
vrijmakende van allerlei hulpmiddelen, welke met het wezen der fotografie niets te
maken hebben.
Zij hebben zich afgekeerd van het gekunstelde en langzamerhand is de traditioneele
wijze van fotografeeren overwonnen door een geheel nieuwen uitingstrant, waardoor
langzamerhand het fototoestel, als technisch hulpmiddel ter vastlegging van al wat
het menschelijk oog vermag te omvamen, zoodanig aangewend werd dat het in
zekeren zin het m e c h a n i s c h o o g v a n d e n n i e u w e n m e n s c h mag heeten!
Waar het zien uitermate verscherpt is (niet het minst onder invloed van het trilbeeld
der cinematografie!) kon des te eerder het oude, veilige spoor verlaten worden en
een geheel nieuwe weg worden betreden.
Dat is dus als het ware een opnieuw uitvinden der Fotografie geworden, waarbij,
vrij van een aan de Beeldende Kunst ontleende artisticiteit, zoo onopgesmukt
mogelijk, de ‘opname’ en ‘weergave’ beheerscht wordt door een onmiskenbaar
verlangen naar waarheid en het merkwaardige daarbij is, dat allerlei dingen waaraan
men voorheen als fotograaf geen aandacht schonk, thans een welkom en vruchtbaar
motief vormen voor allen die daar oog voor hebben!
Maar ook de manier van opstelling der camera heeft zich aanmerkelijk gewijzigd.
Het zg. ‘oog-perspectief’ heeft het gebruikelijke zg. ‘buik-perspectief’ bij opnamen
uit de vrije hand verdrongen. Bij de nieuwere toestellen (opmerkelijk klein en handig)
ziet men niet meer in een zoeker neer, maar men houdt de camera voor het gelaat,
zooals dat reeds eerder door persfotografen werd gedaan. De toestellen zelf, met zeer
lichtsterke lenzen en opmer-
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kelijk korten brandpuntafstand, zijn méér ‘oog’ geworden en gemakkelijker te
hanteeren en sneller bedrijfsklaar dan de omvangrijke en zware apparaten van weleer
en in plaats van het toestel nauwkeurig op zoodanige wijze te richten dat bij het
verkregen beeld van geenerlei verteekening sprake kon zijn, wordt thans deze
verteekening veeleer moedwillig benut om een bepaalde uitdrukking te bereiken.
Ook verkort men opzettelijk het perspectief door opnamen van zeer nabij te maken,
men zoekt ook menigmaal kernachtige contrasten door scherp geconcentreerde
belichting enz. en zoo is eigenlijk al wat vroeger als eenig-zaligmakend gold, door
de nieuwlichters in de Fotografie verworpen.
Zij hebben (men denke aan het pionierswerk van een Moholy Nagy c.s.!) de
schoonheid levend in de prachtige tegenstelling van louter zwart en wit, zoodanig
weten te benutten dat zelfs nu en dan, in plaats van een positieve, een negatieve
afdruk werd benut, daargelaten nog dat ál zoekende, dus doelbewust of wel bij toeval,
allerhande nieuwe vondsten werden gedaan (fotogram, typofoto, fotomontage enz.)
en men slaagde er tevens in de zg. realiteitsfoto (waartoe vooral de persfoto te rekenen
is) door onverpoosde bestudeering der plastiek, scherptegraden, dieptewerking,
verdeeling van licht en donker, alsmede door de bijzondere manier van in het kader
stellen, dus componeeren van het beeld, te bereiken dat de Fotografie tot haar
eigenlijke, groote beteekenis werd geheven.
Daarbij betrad zij tevens een uitermate vruchtbaar terrein van toepassing in de
Reclame! Naast dat wat men de ‘vrije’ Fotografie zou kunnen noemen, is thans de
‘toegepaste’ Fotografie tot een machtig element in de publiciteit uitgegroeid.
Dat alles is verrassend snel in zijn werk gegaan!.... Hoe weergaloos vlug heeft het
nuttig domein van het fotografeeren zich weten uit te breiden, hoezeer ook groeiden
in opmerkelijk kort tijdsverloop de verschillende uitdrukkingsmogelijkheden voor
vakman en amateur en allerwegen is nu de aandacht opgeeischt voor het fotografeeren
als v o l k o m e n z e l f s t a n d i g e u i t i n g welke zich heeft weten los te maken
van den invloed der schilder- en grafische kunsten.
Nico Jesse behoort tot de jongeren die de nieuwere opvattingen met hart en ziel
zijn toegedaan! Zeker, hij staat nog aan het begin, hij is nog zoekend, doch in zijn
werk spreekt zich niet alleen een onmiskenbaar talent uit, doch vooral een eigen kijk
op menschen, dieren en dingen en hij onderscheidt zich mede door een merkwaardige
zekerheid. Hetgeen hij, tot nog toe, met veelal beperkte hulpmiddelen, gemaakt heeft,
houdt naar het mij voorkomt een bijzondere belofte voor de toekomst in, zoo hij er
nu reeds niet in geslaagd is opnamen te maken welke zich door oorspronkelijkheid
van visie en vlotte beheersching der technische mogelijkheden onderscheiden. Want
deze amateur (Jesse is medisch student te Utrecht) bemint inderdaad het fotografeeren,
ja,
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hij is ervan bezeten, en hij beschikt in vele opzichten over al de bijzondere
eigenschappen, welke men zooal aan een goed fotograaf kan toewenschen.
Hij is resoluut, weet het juiste moment, in een oogwenk, weifelloos te kiezen, te
grijpen en te benutten, hij heeft een geheel eigen kijk op zijn modellen, op de levende
en levenlooze verschijningen die hem omringen, hij beheerscht de verschillende
kansen van dag- en kunstlicht en wie hem onder moeilijke, en zelfs zeer ongunstige
en storende omstandigheden aan het werk zag, zal ongetwijfeld zijn rust en
zelfbeheersching hebben kunnen bewonderen, want dit is zeker: wij hebben hier te
doen met een geboren fotografisch talent!
Een talent dat ongetwijfeld zijn weg zal weten te vinden, waarbij komt, dat het
soort Fotografie, w a a r b i j d e c a m e r a u i t s l u i t e n d b e n u t w o r d t v o o r
datgene, waartoe zij door hare bijzondere eigenschappen is
g e ë i g e n d , een groote toekomst heeft en zij is juist in zoo sterke mate levensvatbaar,
omdat het door deze uiting bestreken terrein van nuttige werkzaamheid zich meer
en meer zal uitbreiden.
Des te ruimer kansen hebben zij, wier werk zich door persoonlijkheid en
oorspronkelijkheid onderscheidt en in dit opzicht mag hetgeen Jesse geeft gezien
worden! De vondsten die hij doet zijn menigmaal verrassend, ook door den zin voor
humor, welke daarbij aan het licht treedt. Ik denk aan zijn ‘Etalage’, 's avonds, dus
bij kunstlicht, opgenomen door de glanzende spiegelruit heen, met de stereotype,
starre poppekoppen, waarop de geprijsde hoedjes prijken. Het gaat bij zulke dingen
over e e n v e r s c h e r p t z i e n , duizenden gaan aan zulk een toeval onachtzaam
voorbij, maar de kunstenaar heeft er zijn vreugde aan en opent anderen de oogen.
Men zie er Jesse's ‘Danspaleis’ maar eens op aan, opgenomen op de Larensche
kermis! Het gaat hier om een groep houten beelden en het front van een groote tent:
een engelfiguur heft de armen ten hemel, terwijl een leeuw, met wijd-geopenden
muil, door een neger met een dolk wordt aangevallen. Een andere kleurling
ondersteunt de zwevende engelgestalte en van dit alles weet Jesse iets zeer bijzonders
te maken, dat in de verte herinnert aan de kermisgevallen van een Pyke Koch!....
Dat bijzondere en eigene hervindt men in een werkstuk als ‘Kind met Kat’, waarin,
nevens het kinderlijk lachen van de kleine bij het spel, het lenige, rekkende reiken
van het dier zeldzaam goed getroffen is. En dit nu is weer kenschetsend voor Jesse's
aard: het bewegelijke, en het aldoor wisselende in kinder- en diergestalten trekt hem
aan, hij ‘neemt’ ze snel en juist zooals hij ze hebben wil op een oogenblik, waarop
het typeerende en karakteristieke hem treft en in dit opzicht is intelligentie een
onmisbare factor om tot iets bijzonders tekomen.
Doch intelligentie zonder goeden smaak is waardeloos, zoo het om het scheppen
van het kunstwerk gaat en wat in de Fotografie het kunstzinnig
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element uitmaakt is juist het met een gevoel voor schoonheid met verstand en inzicht
kiezen van het juiste moment. Men zie er de prachtige, aan Käthe Kollwitz
herinnerende opname van ‘Vader en Kind’ maar eens op aan. Hoe fijn is in deze foto
de plastische werking beheerscht in een sterk contrast van licht en donker! Het is
zoo eigenaardig dat vakfotografen zich veelal doodstaren op technische vraagstukken,
zij zien zoo vaak het grootere voor het kleinere voorbij. Men kan dan stellig wel
bewondering hebben voor de overwinning op technische moeilijkheden, maar hun
werk is daardoor dikwijls zoo leeg en gekunsteld. Ook is de traditie in wat zij geven
vaak overheerschend, waardoor zij in hun werk nimmer tot het grootere komen. Ik
bedoel daarmede het verband dat hun uiting houdt met het wijde leven in al zijn
aspecten, want als wij nu Jesse's groep bezien, hoezeer groot is dan de twee-eenheid
gegeven van vader en kind en hoe wordt hier het zich vastklemmen van het kind aan
de vaderfiguur tot een prachtig symbool! Daarenboven heeft de eigenschap: groot
of klein nimmer met formaat of afmeting te maken. Er wordt hier van in houd gerept
en zoo kunnen wij hier gewagen van een beeld, waarbij de kansen der fotografie op
ongemeen meesterlijke wijze zijn benut.
Aldus beschouwd wordt de camera het welkom instrument, waarop de kunstenaar,
zich ‘inspelend’, zichzelf hervindt. Minder sterk, maar toch ook treffend door de
daarin vastgelegde gedachte, is de opname eener meisjes-figuur als beeld van
verlatenheid en verdriet. ‘Een hoopje ellende’ noemt Jesse dit beeld, en een betere
titel zou moeilijk te vinden zijn!
Het is aan alles te zien en het valt aan alles af te lezen, dat Jesse méér zoekt te
geven dan een ‘snap-shot’ en in dit opzicht wijst zijn werk vanzelf in de richting der
cinematografie. Is hij op reis, dan weet hij telkens weer, als in een fotografisch
schetsboek, allerlei dingen te noteeren, welke voortreffelijk het karakter en de sfeer
raken van wat uitheemsche figuren en landschappen hem voor oogen stellen. Als
een rechtgeaard fotograaf is hij voortdurend op zijn hoede; waar anderen losweg hun
platen en films verschieten, is hij doende tot de kern der verschijningen te gaan. Het
valt o.m. te toetsen aan de opname van een der ingangen van de Kathedraal te Caen.
Een bedelaar op krukken, een oorlogsinvalide, staat met de pet in de hand tegen
een der peilers geleund, terwijl de groote, rijk-versierde deur half geopend is. Het
verweerde van de steen, waaruit het machtige kerkgebouw is opgetrokken; het
versletene van den kleinen, gebrekkigen mensch, die in een aalmoes zijn heil moet
zoeken, is wel zeer treffend in dit beeld saamgevat, maar ook: hoe feilloos is dit alles
in het kader gesteld, trouwens dat is dezen ras-fotograaf wel toevertrouwd, getuige
zijn momentopnamen van Bretonsche visschers aan den maaltijd, brons-bruin
verbrande kerels met sterke koppen, zittend te midden van allerlei rommel: kisten
en vaten, potten en pannen, touwwerk en kleedij, maar het is juist dit rommelige dat
zijn aandacht trok, evenzeer als dat het geval is bij de opname van schepen in de
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haven van Andirne in Bretagne, waarop de lijnen van de takelage kris-kras dooreen
getrokken zijn en de manden met de kurken drijvers voor de netten een fel bovenlicht
vangen. Men kan zulke dingen eigenlijk als studiebladen bezien maar zij leeren ons
veel omtrent het wezen van den maker, die al wat hij voor oogen krijgt tot welkom
motief voor zijn bedoelingen verwerkt. Wat daarvan in de toekomst worden zal, valt
moeilijk te voorspellen; trouwens, dit is altijd en onder alle omstandigheden een
gewaagd bedrijf. Rekening houdend met wat tot nog toe bereikt is zou ik echter de
verwachting willen uiten dat Jesse, zooals ik terloops reeds aangaf, van het verstilde,
dus starre beeld der gewone Fotografie, als vanzelf in de richting van het trilbeeld
zal worden geleid, want er zijn accenten in zijn werk welke daarop duidelijk wijzen,
doch hoe dan ook, hetgeen hij geeft leek mij in elk geval belangrijk genoeg om er
op deze wijze, door middel van een tijdschrift-artikel bij enkele goede reproducties,
de aandacht voor op te eischen.
Men verlieze echter niet uit het oog dat de groote foto's door verkleining veel
verliezen. Het formaat speelt voorzeker bij de optische werking tijdens de
beschouwing een belangrijke rol, doch hoe dan ook, men krijgt toch een indruk, al
is deze onvolkomen!
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Een kwarteeuw balletgeschiedenis
door Cornelius Conyn
II
WIJ zien in de hierop volgende tweede periode, ook wat de muziekkeuze betreft,
een streven, zich niet uitsluitend aan de Russische componisten te houden, ook al
zal men het genie Strawinsky, die door de balletten bekend werd en naam maakte,
altijd trouw blijven, terwijl een andere jonge Rus die nu op weg is een grooten naam
te krijgen, Prokofieff, eveneens door Diaghilew aan het publiek wordt voorgesteld.
Maar verder zijn het na 1922 de groep der ‘six’, Milhaud, Auric, Poulenc, die de
muziek bij de nieuwe balletten componeeren en zelfs enkele heel jongen komen naar
voren als de Parijsche Italiaan Vittorio Rieti, Sauguet, Nabokoff.
En de choreographie, de danscompositie, onderging een vitale verandering. In die
eerste periode was het alleen Michel Fokine, die volgens de nieuwe balletconceptie
de choreographie ervan ontwierp, soms bijgestaan door den solodanser Nijinsky.
Daarna kwam de jongere Leonid Massine sterk naar voren.
In Rusland werd altijd een onderscheid gemaakt tusschen de twee scholen van den
klassieken dans, die van Petersburg en Moskou - zooals in Spanje de
stierenvechtersstijl twee gansch verschillende technieken kent, die van Ronda en de
actieve, minder klassieke school van Sevilla - en Massine was een leerling van de
laatste school, onder invloed van den grooten Franschen balletmeester Petipa, die de
Russische traditie in zekeren zin latiniseerde. Deze school gaf misschien een te groote
beteekenis aan ‘esprit’ in den dans, aan het burleske ook en onderwierp meer dan de
Petersburgschool het individueele temperament van den solodanser aan den eisch
van het geheel. Een andere choreograaf, die afwisselend met Massine de balletten
leidde, illustreerde door haar dieper, meer vergeestelijkt werk, het onderscheid. Het
was Bronislava Nijinska, die op zoo onvergelijkelijke wijze de massagroepen wist
te leiden en tot groote expressie op te voeren. Zij ook deed voor het eerst den invloed
van het sovjettheater voelen in de ‘neue sachlichkeit’ van een nieuwe techniek.
Als laatste choreograaf kwam Balanchine, die allen lof verdient voor het
raffinement van zijn opstelling, zijn zin voor symmetrie en een meer gecompliceerde
compositie, en die het allerlaatste jaar van Diaghilew's leven aan de balletten nog
weer een nieuwen invloed en een nieuw prestige gaf. Zijn compositie van het laatst
gecreëerde ballet ‘Le Fils Prodigue’, waarover straks
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meer, is in werkelijkheid de allerlaatste nieuwe strooming geweest die wij tot nu toe
in de balletwereld hebben waargenomen, ook al wijzen de laatste programma's van
de Monte Carlo balletten erop, dat wij van hen in dien geest nieuwe aanduidingen
mogen verwachten.
In deze laatste periode zien wij dus de schepping van balletten, die op picturaal
zoowel als muzikaal gebied grooten en nog steeds durenden invloed hebben.
Gedurende de twintig jaren van hun bestaan gaven de Russen een zeventigtal balletten,
noviteiten of heropvoeringen met een nieuwe choreographie, en in die tweede
bloeiperiode, tot aan 1929 toe, werden een vijf-en-twintigtal nieuwe balletten gegeven,
waarvan een van de belangrijkste was: ‘Le Renard’, muziek van Strawinsky, decors
van Larionow, choreographie van Nijinska en in de - laatste - heropvoering van
Diaghilew, met een nieuwe dansversie van Serge Lifar, die daarmee, na een zesjarige
loopbaan als solodanser zijn choreographen-bedrijvigheid begon, waarvan hij later
in de balletten van de Parijsche Opera zulke mooie proeven van bekwaamheid zou
afleggen. Verder ‘Les Biches’, van Poulenc, een droom van pastelkleuren door Marie
Laurencin uitgedacht en virtuoos gedanst door Anatole Wiltzak en Vera Nemtchinova.
Het matrozenballet - een geestige satyre - van George Auric, door Doline, Lifar en
Sokolova gedanst; ‘Barabeau’, het eerste ballet van den jongen Rieti, die het geluk
had als decorateur een Utrillo te treffen; ‘La Chatte’ van den jongen Sauguet en een
nieuw revolutionneerend succes ‘Le Pas d'Acier’, een sovjetballet met
constructivistische decors, en reproductie door het gansche balletcorps van
mechanische bewegingen.
Dan nog een nieuw succes van Rieti: ‘Le Bal’, een lyrisch sprookje op een zoete
walsmelodie, waarin Diaghilew, voor een oogenblik zijn ultramoderne en ‘avantgarde’
ontdekkingen moe, terugkeerde tot de simpele schoonheid van den traditioneelen
klassieken dans. De sierlijke Danilova was de pathetische heldin, de maskers die
haar omringden in de zandkleurige danszaal waren aangekleed door den schilder
Chirico. Als laatste, onvergetelijke schepping kwam het verhaal van den Verloren
Zoon, op muziek van Prokofieff en gedecoreerd door Rouault. Serge Lifar was de
verloren zoon, de mooie Doubrovska de verleidster. In de scène van de orgie werd
het ietwat scabreuze onderwerp van de verleiding op hoogst origineele en merkwaardig genoeg - toch ook weer ontroerende wijze behandeld als een parodie.
Acrobatiek, pantomine en zuivere dans wisselen af. De slotscène, waarin de
berouwvolle zoon, met lompen bedekt, uitgeput bij het vaderlijk huis belandt, en
liefdevol opgenomen wordt door den ouden vader, die hem als een klein kind in de
armen neemt en met een slip van zijn wijden mantel bedekt, is van ontroerende kracht.
Uit muzikaal oogpunt was de vergelijking van deze twee moderne composities,
lijnrecht tegenover elkaar staande, doch elk representatief voor een nieuwe richting,
uiterst belangwekkend.
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Picturaal gesproken was van even groot belang het verschil in opvatting wat decors
en costumes betreft van een Rouault met een hypercerebralen Chirico, die ‘le Bal’
aankleedde. Heftige polemieken werden naar aanleiding van deze twee balletten
gevoerd. In volle kracht, in volle ontwikkeling, in altijddurende jeugd bevonden zich
dus de balletten, toen de plotselinge dood van den leider aan alles een einde maakte.
Intusschen echter waren er twee nieuwe balletgroepen gesticht, waarvan één tenminste
uit de Diaghilewgroep zelf was voortgekomen en bijna slaafs niet alleen de traditie
volgde, doch zelfs als componisten, decorateurs en solodansers, uitsluitend die
krachten nam die hun sporen reeds bij den Russischen troep hadden verdiend. Het
gaat hier over de balletten van Ida Rubinstein, die, niet tevreden een der mooiste en
rijkste vrouwen van haar tijd te zijn, declamatrice en tooneelspeelster bovendien,
zich solodanseres en balletdirectrice waande en derhalve een eigen groep stichtte,
die tot op heden voorstellingen geeft, voornamelijk tijdens het groote seizoen in de
Parijsche Opera.
De andere groep was die van de groote Spaansche danseres Antonia Merced, meer
bekend als La Argentina, die twee jaren lang met een eigen ballet voorstellingen gaf,
alvorens zich weer uitsluitend aan den solodans, waarvan zij ongetwijfeld de grootste
nationale ster is, te wijden. Eerst dus over de Argentinaballetten.
Een geweldig werk van opvoeding en documentatie was te doen alvorens het doek
voor het eerste ballet zou kunnen opgaan. De Spaansche balletten waren bijna
vergeten, de traditie van in vorige eeuwen beroemde sterren als Dolores Serra en
Petra Camara, verbroken; men diende de muzikale expressie te vernieuwen en ook
het picturale aspect, alhoewel steunende op de folklore, te verjongen.
‘Sonatina’, een ballet van een jongen leerling van de Falla, Ernesto Halffter,
aangekleed door den mondainen Spaanschen schilder Beltram Massès, is een vizioen
uit Cervantes' tijd, dat meer doet denken aan de feesten van Versailles. Het is een
mengeling van een verspaanscht menuet en een rasechte fandango.
‘De Smokkelaar’ zou als proloog tot een Carmen-opera kunnen dienen. Hier is
veel meer lokale kleur en de ‘quadro flamenco’ doet een jonge danseres naar voren
komen, die later nog meer van zich zal doen spreken, Carmen Joselito. Allegrias,
farucas, malaguenas, al die provinciale danspassen wisselen elkaar af, terwijl zich
de historie afspeelt van het gravinnetje die den smokkelaar beschermt tegen de
gendarmen.
Doch daar waar de Spaansche balletten een werkelijke nieuwe schepping geven
wijkt het amusement voor de ontroering. Triana wordt gedanst op Albeniz' muziek
‘Iberia’ en roept vage herinneringen op aan wat een vijftal jaren vroeger de Zweedsche
balletten deden. Doch hoeveel sterker is
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dit, vooral wanneer de onvergelijkelijke danseres, die Argentina is, ten tooneele
komt. André Levinson, de groote criticus en danskenner, schreef van haar, dat zij
als danseres de grootste en meest onoverwinnelijke tegenstandster was van Argentina,
choreograaf en balletdirectrice.... Zoodra zij ten tooneele verschijnt groeit zij uit het
kader, domineert zij alles en allen.
Haar allergrootste creatie werd, zooals te verwachten, de vuurdans uit ‘L'amour
sorcier’ van de Falla. Het dient de schildering te zijn van andaloezische folklore. In
intense kracht en sombere hartstocht lijkt het een fanatieke evocatie van het Oosten,
een mysterie waarbij de dansers uitgaan boven hun decoratieve en expressieve
mogelijkheid om een magischen invloed op te roepen, een top van intens geestelijk
leven. Dit is haast geen dansen meer, zooals Argentina de frenesie van de
obsedeerende muziek beleeft en haar publiek meebeleven doet, maar hypnose....
Een andere visie van den Spaanschen dans gaf ons Ida Rubinstein bij de creatie
van Ravel's Boléro, sindsdien door alle symphonieorkesten van de wereld
gepopulariseerd. In het geheugen van het publiek was zij gebleven als de declamatrice
van Debussy's ‘Le martyre de St. Sébastien’, prachtig van plastiek haar soepel lang
lichaam in gouden gewaden gehuld. Als mime was zij in 1909 haar loopbaan in
Diaghilew's Cléopatra ballet begonnen. Nu wijdt zij zich uitsluitend aan den dans en
misschien is haar interpretatie van de geniale Boléromuziek, op een choreographie
van la Nijinska, wel een van haar gelukkigste uitbeeldingen. Op een reusachtige tafel
straalt het licht van een even groote lamp; onderaan, in de schaduw, staat een groep
mannen en de eenige vrouw; in de lichtvlek, op het steeds weerkeerend rhythmisch
motief, lokt in steeds heftiger opwinding de lust der mannen - totdat een van hen (de
solodanser Anatole Wiltzak) op de tafel springt en de zwijmende vrouw in zijn armen
wegdraagt, als een prooi.
Van 1928 tot 1934 volgen creaties van moderne Fransche werken en klassieke
Russen: Le Baiser de La Fée van Tchaikowsky, David van de jonge Sauguet, La
Princesse Cygne van Rimsky Korsakoff en die verrukkelijke ‘Valse’ van Ravel. In
de meeste balletten diende zoowel het - beperkte - danstalent als het
declamatievermogen van de leidster te worden gebruikt en zoo komen we aan een
Amphion, van Paul Valéry, in 1931 gegeven, of Semiramis van denzelfden dichter,
op muziek van Honegger, die in 1934 werd gedanst. De choreographie werd
afwisselend aan Fokine en Massine opgedragen, als decorateurs vinden we Benois,
de jonge Jean Hugo, nazaat van den grooten Victor, Igakovieff. In het pas opgevoerde
Persephone, door Strawinsky gecomponeerd met begeleidende zangkoren door het
Amsterdamsche knapenkoor ‘Zanglust’ uitgevoerd, werd de choreographie opgedragen
aan Kurt Jooss en hier, meer dan in zijn eigen balletten, zag men de zwakheden van
zijn techniek, die vooral op mise en scène gebaseerd waren, zoodat de groepen, in
plaats van te dansen en de spanning der muziek te volgen, slappe
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plastische standen gaven, die meer weg hadden van de figuratie van een
Reinhardtopvoering; met dit verschil, dat hier de figuratie hoofdzaak was en verder
geen handeling en dramatische spanning het geheel kwam verlevendigen. De tekst
van André Ghide, door de danseres gedeclameerd, was niet bij machte die dramatische
spanning aan te brengen.
Een scherpe tegenstelling gaf Fokine in zijn reeks 16 eeuwsche dansen in het ballet
‘Diane de Poitiers’, volgens oude danswijzen door Jacques Ibert gecomponeerd en
op geestige wijze door het corps de ballet - Anatole Wiltzak, de solodanser aan het
hoofd - uitgevoerd. In een dergelijk somptueus geheel, als de ontvangst aan het hof
en het aandragen van geschenken uit vreemde oorden, aanleiding gevend tot exotische
dansen, zijn deze balletten nog het best. Doch tot op heden hebben zij niet veel nieuwe
concepties gebracht, al moet men erkennen dat sommige meesterlijke concertpagina's
dank zij Ida Rubinstein's opdracht het licht zagen. Voor het volgend seizoen is o.a.
een ‘Jeanne d'Arc’ ballet in voorbereiding, waarvoor Honegger de muziek aan het
componeeren is. De enkele klavieruittreksels, die het mij vergund was te hooren,
doen een prachtig-geslaagde partituur vermoeden.
Ons rest nog de vermelding van de enkele groepen, die na de verwarring, door
Diaghilew's dood ontstaan, snel werden gevormd, om na enkele voorstellingen,
waarbij het stersysteem hoogtij vierde, even snel te worden ontbonden. Hieruit
ontstond echter het Monte Carlo Ballet, dat de beste elementen tot een sterk geheel
wist samen te voegen, dank zij een nieuwen organisateur en grooten kenner van den
dans, Kolonel de Basil. Vermeld dient ook de vernieuwing van het operaballet door
Serge Lifar en ten slotte een weemoedige hulde aan de ‘stervende zwaan’, de tijdens
een tournée in Den Haag gestorven grootste der danseressen, Anna Pavlova, die jaren
lang met een eigen groep de wereld doorkruiste, en misschien niet veel nieuwe
balletrevelaties bracht, doch wel overal die poezie van den dans, die ‘ziel van de
ziel’, die zelfs de meest weerbarstigen deze kunst, om harentwille alleen al, deed
liefhebben.
In 1930 was het allereerst la Nijinska, die met een groep leerlingen en onder de
auspiciën van de ‘Opera Russe de Paris’ heropvoeringen gaf van de Dansen uit den
Prince Igor, Petrouchka en een creatie van een Russisch folklore-ballet, op de wat
verouderde Glinkamuziek ‘Roussalka’. Een nieuwe dansster, die op het oogenblik
met steeds stijgend succes in Monte Carlo werkt, Lichine, werd hier aan het publiek
geopenbaard.
De laatste groote danseres, uit de Russische balletten voortgekomen, Vera
Nemtchinova, gaf onder leiding van den choreograaf Balanchine enkele seizoenen
nieuwe balletten te zien, waarvan drie vermelding verdienen, daar zij de drie richtingen
illustreeren, waarin de Diaghilew-invloed de grootste uitwerking had: ‘Le lac des
Cygnes’, het beroemde Tschaikowskyballet,
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volgt de klassieke traditie nauw en sluit zich dadelijk aan bij wat in de keizerlijke
balletschool te Petersburg onderwezen werd. ‘Aubade’ van Poulenc knoopt zich vast
aan het eeuwig zoeken naar nieuwe, soms excentrieke vormen, die de belangstelling
van het publiek stimuleerden. ‘Islamey’, een Tartaarsch ballet op Kaukasische
motieven door Balakirew georchestreerd, sluit zich bij die eerste traditie van de
Schéherazade balletten aan, oostersche orgie van uitbundigheid en kleurenpracht.
Gesteund door een volmaakte techniek en een homogene troep, waarin zich de
solodanser Doline onderscheidde, brachten deze balletten dus meer een résumé van
het bestaande dan een voortbouwen op wat reeds was gewrocht; zooals ook Pavlova
dat deed, wier balletten, met uitzondering van ‘Herfstblâren’ op muziek van Chopin,
nooit door haar zelf waren ontworpen en die er in haar ensembles genoegen mee
nam de gebaande wegen van het klassiek repertoire te volgen. Maar Pavlova was
een genie.... en alles wat zij deed was altijd weer opnieuw een verheugenis en een
openbaring. Danste zij in de balletten ‘Poppenfee’ of ‘Kerstmis’, verscheen zij alleen
als een ranke Empire-verschijning in een Gavotte of omgeven door het schuimiggazen
balletrokje, als Giselle, of een kroon van blanke veeren rond de edele slapen als de
Stervende Zwaan (de meest beroemde van al haar dansen) altijd en altijd weer was
het een adembeklemmende belevenis haar ijle arabesken in de ruimte te zien schrijven.
De dichter Pouchkine schreef van haar dansen, dat het was als ‘de etherische vlucht
van de ziel van de Russische Terpsichore’. Gedurende haar, voor een danseres zeer
langdurige, carrière, heeft zij een tienduizend maal het sterven van de zwaan gedanst,
en elke keer opnieuw leek het als improviseerde zij, als beleefde zijzelf het langzame
lijden, en telkenmale opnieuw putte zij zich innerlijk uit in het verbeelden van dezen
doodstrijd. Dat was het geheim van haar vederlichte, haar sierlijke en toch zoo innige
kunst, waarmee zij heel de wereld, elk publiek, telkens opnieuw ontroerde. En deze
groote artistieke gevoeligheid ging gepaard met en was gebaseerd op een uiterst
geperfectionneerde techniek, zooals slechts enkele der hedendaagsche dansers die
bezitten.
Dit brengt ons op het gevoelige punt van een andere balletgroep, die integendeel
niet het stersysteem huldigt en die de kracht zelfs uitsluitend in groepdansen zoekt,
een balletgroep, wier werk als een openbaring over Europa ging. De leden dezer
groep, grootendeels uit elementen samengesteld in de ‘moderne’ Duitsche dansscholen
gekweekt, hadden voor het meerendeel niet die groote technische scholing, welke
elke jonge Russische danskorist reeds op vijftienjarigen leeftijd bezit. Zij vergoedden
echter dit gemis, in hun werk minder gevoeld, daar de Duitsche balletregie veel
geringer acrobatische eischen stelt, door geestdrift, goeden wil en een wat hoekige
charme, minder snel aansprekend dan de Latijnsch-Russische vlinderlichtheid, maar
soms dieper gaande, van meer dramatische ontroering. Wij bedoelen de
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Kurt Jooss balletten, in 1927 te Essen gevormd en tot aan de ‘wereldontdekking’ op
het Parijsche danscongres in 1932 voornamelijk als theatertroep werkzaam, waar de
Russische balletten werden nagedanst (Petrouchka, Le Bal) een Mozartballet
‘Drosselbart’ gegeven en verder Duitsche dansdrama's sterk door den leermeester
Laban beïnvloed, alsmede enkele werken van den componist van ‘De Groene Tafel’,
Fritz A. Cohen.
De Groene Tafel was inderdaad een openbaring. Deze moderne doodendans paarde
een bewogen en doorleefde uitvoering aan de kunstzinnige opstelling der groepen
en de aantrekking van een actueel gegeven. Pure Dans dit alles? Eerder zou men het
pantomime kunnen noemen, een reeks fresken van soldaten en burgerleven,
waartusschendoor zich de makabere figuur van den Dood beweegt, die noch gevoelens
ontziet, noch de jeugd spaart. De begeleidende pianomuziek van den jongen componist
Cohen, die ook deel van de troep uitmaakte en de meeste begeleidingen zou
componeeren of bewerken, volgde gehoorzaam de dansers, en miste, alhoewel op
juiste wijze het gebeuren op het tooneel onderstreepend, een zelfstandige
persoonlijkheid. Toch ging van het geheel een dergelijke heftige bewogenheid en
eerlijke ontroering uit, dat een ieder zich gewennen moest geven.
In de andere balletten echter kwamen de technische tekortkomingen van de dansers
scherper uit. Het geval van De Zeven Jagers, gelijk een kleurig Grimm-sprookje,
kon men nog als een onderhoudend vertelsel beschouwen en als zoodanig aanvaarden.
Doch het andere ballet: ‘De groote stad’ had meer pretentie en begon dan ook
inderdaad, op een veramerikaanschte, jagende muziek (‘Sonatine Transatlantique’
van Alexander Tansman), met een beloftewekkend tableau, waarbij men de typische
grootestadfiguren, krantenjongen, boemelaar, lichtekooi, bedelares, door elkaar zag
warrelen, elkeen vergeefs zijn eigen droom najagend. Doch dan komen de andere
beelden, die in een goedkoope propaganda schijnen te ontaarden: de rijkaard die het
onschuldige meisje achtervolgt, de proletarische moeders met de armelijke kinderen,
de edele maar arme minnaar die het tegen de macht en de lokking van het geld moet
afleggen en de rijke boemelaar die het meisje mee neemt naar een nachtclub.... Dit
ietwat sentimenteele scenario kon niet door de kunst van de uitvoerders op een hooger
peil worden gebracht, daar gratie en techniek in gebreke bleven.
‘Bal in Weenen’ op nagecomponeerde walsen van Lanner, bracht een charmante
visie van blanke crinolines en in een dergelijk licht en speelsch geheel kwamen de
groote kwaliteiten van Jooss als metteur en scène - meer dan als choreograaf - ten
volle tot hun recht. Doch een opvoering van ‘De Verloren Zoon’ door Prokofieff, de
laatste groote openbaring die Diaghilew de danswereld had gebracht, werd
noodgedwongen een verzwakking, daar men onwillekeurig vergelijken ging wat niet
vergeleken kon worden. In de eerste plaats ontbrak bij Jooss steeds - wat aan de
Russische balletten zooveel
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pracht en praal verleende - het picturale element, decor en costuum in denzelfden
geest als de dans en de muziek opgebouwd en met deze twee andere kunsten een
symphonie vormend, waarbij elk onderdeel nauw verwant was aan het andere en er
in onverbrekelijk verband mee stond. Dat verder een begeleidende muziek op twee
piano's - hoe verdienstelijk ook - niet hetzelfde coloriet kan geven als het uitgebreide
toonpalet van een orkest, ligt voor de hand. En dan, weer opnieuw, de techniek, die
op geen enkele traditie steunend, slechts vaag door de Russen beïnvloed, nooit dat
kon verwezenlijken en visueel aanvaardbaar maken wat volleerde balletdansers, die
van heel jong af slechts aan en voor hun kunst werkten, tot een sierlijke, lichte en
schijnbaar moeitelooze werkelijkheid maakten.
Toch moet men bekennen, dat al deze balletten wier kleurrijke frischheid en
oorspronkelijke conceptie bij elk publiek grooten indruk maakten, iets wezenlijk
nieuws in de geschiedenis van het ballet hebben gebracht. Immers de meeste
toeschouwers ‘achten de middelen niet en zien den uitslag alleen’, met een variant
op het bekende gezegde. En deze uitslag, de totaalindruk, onmiddellijk den geest
van het heden rakend, niet steeds aesthetisch volmaakt doch altijd met overtuigende
kracht door de uitvoerenden voorgedragen, is dikwijls verbluffend.
In dit verband moet de korte dans ‘Pavane pour une infante défunte’ van Ravel,
genoemd worden, waarin enkele oogenblikken van dieptreffende schoonheid worden
bereikt, als de statige vrouwen in wijde, sombere Goya-gewaden in plechtige processie
langs het witblonde, etherische kind schrijden, dat als een lichtende verschijning uit
een andere wereld opbloeit aan het donkere achterdoek.
Aldus hebben de Jooss-balletten veel nieuws en aantrekkelijks gebracht door het
Germaansche element van een mengeling van realisme en mysticisme in den dans
te introduceeren.
Een andere troep, waarover wij het reeds terloops hadden, schijnt dat element van
blijvend succes door een waarborg van zuivere artisticiteit in zijn kring van
geestdriftige en veelbelovende jonge leden te hebben besloten; het gaat hier om den
rechtstreekschen erfgenaam van de Diaghilew-traditie en repertoire, de Monte Carlo
Balletten. Onder kundige en vaste leiding van Kolonel de Basil hervormden zich de
disparate elementen van den verspreiden troep, met aan het hoofd de choreografen
Balanchine en Leonid Massine, die tevens danser is gebleven, met als sterren de
solo-elementen uit Diaghilew's laatsten troep Irina Baranova, Riabouchinska, de zeer
jonge David Lichine en Léon Woizikovsky.
Van 1932 af tot heden gaf deze jonge troep blijken van een bijzonder homogene
kunst in een uitgebreid repertoire, dat naast de bekende balletwerken elk seizoen
opnieuw belangrijke noviteiten uitbracht. Dit jaar zijn
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zij van een triomfantelijke tournée door de Vereenigde Staten teruggekeerd en als
laatste creatie brachten zij een hypermodern Amerikaansch ballet mee, ‘Union
Pacific’, dat zich op het hamerend rhythme van een sneltrein afspeelt, en het ruwe
kampleven der zestiger jaren laat zien, toen de eerste spoorlijn dwars door het
binnenland werd aangelegd. Verder een ‘wiskundig’ ballet van Lichine, ‘Les
Imaginaires’ geheeten, de liefde van den cirkel en den driehoek, op geestige en
origineele wijze gecostumeerd door Graaf Etienne de Beaumont. Zij brachten van
het klassieke repertoire balletten als het Les Sylphydes, een gracieuze
hoepelrokkenvisie; verder de vroeger reeds gedanste Strauss-balletten ‘Blauwe
Donau’, de door Diaghilew gecreëerde ‘Les Matelots’ van Auric en eenige belangrijke
premières. In de eerste plaats ‘Concurrence’, een ballet door den grooten schilder
Derain in elkaar gezet en begeleid door muziek van Auric. Het gegeven van twee
kleermakers die tegenover elkaar hun winkel hebben en probeeren elkaar de klanten
afhandig te maken is een voorwendsel tot een reeks allergeestigste parodieën, waarbij
de solodanseressen Toumanova en Riabouchinska in virtuositeit wedijveren en elkaar
ook op dat gebied concurrentie aandoen.
‘Cotillon’, door Balanchine op muziek van Chabrier geregeld, was in zekeren zin
verwant aan ‘le Bal’, het ballet dat Diaghilew's zwanenzang zou worden. De meest
opmerkelijke der nieuwe creaties was zonder twijfel ‘Les Présages’ - de
Voorspellingen.
Deze choreographische symphonie werd op Tchaikowsky's vijfde gedanst. Massine
gaf hierin al zijn talent om een impressioneerend geheel te vormen, met een
philosophischen ondergrond: de strijd van den man tegen zijn noodlot. Al werd de
pure dans wel eens aan de pantomime opgeofferd, het geheel bleef van een zuivere
schoonheid. In het eerste gedeelte der symphonie wordt de menschelijke activiteit
uitgebeeld, soms onderbroken door lusten en verleidingen. In het tweede gedeelte is
sprake van de liefde en de passie, bedreigd door het noodlot. De gelieven voelen zich
in hun geluk bedreigd. Dan volgt in het derde gedeelte een oppervlakkige verstrooiïng,
een divertissement. Tot slot doet de dreiging van het noodlot bij den mensch het
heroïsme ontwaken. Hij trekt in den strijd, die tot de overwinning zal voeren. Als
een symbool blijft het victorieuze liefdespaar alleen achter.
Ter completeering van het werk dat de Monte Carlo-groep opvoerde moet nog het
‘sportieve’ ballet Beach en een ‘commedia dell' arte’ ballet Scuola di ballo genoemd
worden, beide van den jongen Franschen componist Jean Françaix. Dit laatste werk,
evocatie uit den tijd van Goldoni, sluit zich aan bij twee vroegere composities van
Massine in denzelfden stijl: Les Femmes de Bonne Humeur van Casella en Bakst
op een Scarlatti inspiratie en Pulcinella van Strawinsky-Picasso onder Pergolese's
invloed, zooals ook de muziek van Françaix door Boccherini beïnvloed werd.
Tot slot van deze beschouwing moeten wij een andere groep noemen, die
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reeds een langgevestigde reputatie en eigen traditie heeft, het ballet van de Parijsche
Opéra, die door het verjongende werk van den balletmeester Serge Lifar, laatsten
solodanser van de Russische balletten en geheel in de Diaghilewschool opgeleid, tot
nieuw leven kwam.
Het was ter herdenking van Beethoven's honderdsten sterfdag, dat de directie van
de Opera op het denkbeeld kwam het ballet ‘De schepselen van Prometheus’, in 1801
te Weenen voor het eerst opgevoerd, op het programma te nemen, geheel nieuw
geconcipieerd door den toen vier en twintig jarigen Lifar, die daarmee, na bij
Diaghilew een enkel werk in scène te hebben gezet, zijn loopbaan als choreograaf
begon. Het werd een wat ongelijke vertooning met hier en daar vernuftige vondsten,
en, werden de groepdansen min of meer opgeofferd, de soli waren evenzooveel
gelukkige momenten. De eerste werkelijke noviteit was een compositie van Guy
Ropartz ‘Zondagsche Prélude’ en een dansstuk voor elken dag van de week, een
danssuite waarin de jonge balletmeester zijn fantasie den vrijen teugel kon laten.
Doch waar hij voor het eerst den titel van ‘grooten danser’ verdiende, het was in de
heropvoering van dat charmante ballet ‘Le Spectre de la Rose’, vroeger door den
onvergelijkelijken Nijinsky gedanst en voor het critische publiek was deze rol van
Lifar dan ook een duel met een schaduw, waaruit de laatste met lauweren bedekt te
voorschijn kwam. Tezamen dansend met Olga Spessivtzeva zag het operapubliek
voor het eerst na jaren weer volmaakte evocaties van een roemrijk verleden, op de
toppen van de Russische ballettechniek. Vandaar ook dat het beroemde Giselle-ballet
- onsterfelijk gemaakt door de creaties van een Pavlova, een Karsavina - opnieuw
werd gegeven. En na deze heropvoeringen kwamen de operaballetten met nieuw
werk uit, waarvan de belangrijkste composities van moderne Russen waren, als ‘Sur
le Borysthène’ van Prokofieff en de allerlaatste creatie ‘La Vie de Polichinelle’,
muziek van Nabokoff, geïnspireerd op de 18e eeuwsche Italiaansche melodieën,
choreographie volgens de commedia dell'arte en decors naar doeken van Tiepolo
gereconstrueerd.
Van denzelfden componist zal Lifar in het volgend seizoen een ballet opvoeren
‘Le Vol d'Icare’, op de Grieksche mythologie geïnspireerd, doch met verrassend
moderne wendingen, toonend dat in die droomwereld van den dans verschillende
stijlen en verschillende realiteiten gemengd kunnen worden zonder aan den
totaalindruk of de geloofwaardigheid schade te doen.
Wij hebben in dit korte overzicht van de balletgeschiedenis, dat geenszins op
volledigheid aanspraak kan maken, getracht een idee te geven van de steeds
voortgaande evolutie dezer kunst, die nu al drie eeuwen lang in Europa beoefend
wordt. Vanzelfsprekend bleven daarom de jongste uitingen zonder traditie, als de
solodansen der Duitsche school of de Helleensche inspiratie uit Amerika gekomen
(Duncan) buiten beschouwing. Na de re-
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volutie door Diaghilew niet alleen op het domein der danskunst, doch ook op die der
muziek en vooral der schilderkunst gewrocht, hebben wij gezien, dat zijn erfdeel
opgenomen is door eenlingen uit zijn school voortgekomen, en door gansche groepen
volgens zijn voorbeeld georganiseerd. Elk jaar opnieuw wordt een nieuw pogen, een
nieuwe mislukking of een nieuwe triomf aan de geschiedenis van het ballet
toegevoegd. Het is en blijft een intens levende kunst, waarin wij, onduidelijk nog,
de laatste jaren enkele nieuwe tendenzen zien opkomen. De belangrijkste daarvan is
niet de invloed van het huidige leven, politieke gebeurtenissen of het steeds stijgend
mechanisch rhythme van de groote stad, doch de fondamenteele strijd tusschen
componist en choreograaf. De laatste wil de grootste vrijheid voor den dans - de
componist wenscht niet als onderdeel beschouwd te worden doch wil zijn kunst als
de belangrijkste, de levengevende, erkend zien. Een opvatting, die tijdens de
vooroorlogsche jaren triomfeerde, toen zelfs tijdens de Bakstperiode een dergelijke
rol ook aan decor en costuum werd toebedeeld, dat de danskunst als zoodanig slechts
in de laatste plaats kwam. De concepties van onze musici, die balletten componeeren,
verijdelen of bemoeilijken de vrije vlucht van den danser. De choreograaf gaat niet
schouder aan schouder met den componist, doch volgt hem min of meer lijdzaam.
Waarom, zoo vraagt Lifar, is het mogelijk, dat dichtkunst en muziek in een zelfde
wereld samensmelten en de danskunst niet? Een oplossing moet te vinden zijn voor
een totale bevrijding van den danser, die zijn inspiratie uit de muziek kan putten,
doch niet slaafs elk rhythme, hem opgelegd, heeft te volgen.
In de jaren die komen zullen wij ongetwijfeld, zooal niet een volledige en
bevredigende oplossing van die eeuwige vraagstukken vinden, dan tenminste een
vingerwijzing zien naar de nieuwe richting, waarin het ballet zich in dit tweede kwart
der twintigste eeuw zal ontwikkelen.

Litteratuur
A n d r é L e v i n s o n , La Danse d'Aujourd'hui; Anna Pavlova; Visages de la
Danse.
* * *, Das Schwedische Ballett.
Ta m a r a K a r s a v i n a , Theatre Street.
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Bij een doode
door A. Hendriks-Kappelhoff
Zooals een glas, dat is geledigd
En achterwaarts wordt weggegooid,
Dat zijn bestaansrecht, onverdedigd,
In scherven op den grond verstrooit,
Zoo was het einde van dit leven,
Dat liep op 't drijfzand van den nood. De schaduw, die het heeft omgeven
Wordt één met schaduwen van dood.
En 't eenig licht, dat wordt gezonden
Door al dat duister, is misschien,
Dat soms wel dwalenden juist vonden,
Wat de verzekerden niet zien.
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Vuurwerk
door Theun de Vries
I
ABEL heeft het niet slecht, ondanks zijn zesenzestig. Des zomers is er het kleine
stuk bouwland, rulle zwarte vruchtaarde, waarop hij kan liggen aardappelrooien. De
rapen en de wortels en de andere groenten verkoopt hij makkelijk langs de deuren;
de dienstmeisjes hebben medelij met hem. En het brengt een aardig centje op, waarvan
hij de heren geen rekenschap hoeft te geven. En des winters is er de diaconie. O, de
heren zijn niet scheutig, maar ze moeten d'r ook zoveel onderhouden. Geld in de
hand, drie guldens, en turf op zolder, en als 't op is, kik je maar en ze brengen je
nieuwe. Een mensch heeft weinig nodig. Wat warmte, tabak en koffie. Het eten geeft
de aarde. En het vet om het door de keel te laten glijden, wel, dat krijgt hij immers
van Dieuwertje?
Ja, want men moet niet denken, dat hij alléén is op de wereld. Niks hoor. Nee, hij
heeft nog een oomzeggertje, een kittig klein oomzeggertje, en dat is Dieuwertje. Het
is waar, ze is eigenlijk zo klein niet meer, en ook al getrouwd. Maar voor hem is ze
nog zijn kleine meid, en ome is welkom bij d'r, ja, ome mag gaan en komen, wanneer
hij wil, daar aan de Zomerbuurt, waar de huisjes warempel nog drie en een halve
gulden per week doen, 't is een schande. Maar als Japie in de buurt is, dan komt ome
maar liever niet; hij houdt niet van Dieuwertje d'r man. Ieder zijn zinnigheid. Geen
kwaje vrinden, natuurlijk, dat om de dooie dood niet. Maar 't is maar het idee, dat
Jaap hém niet lijden mag. En dan wil hìj de jongen niet voor de voeten lopen. Daarom
komt-ie maar zo af en toe er es, als Jaap naar de fabriek is. Niet te vaak, niet te traag
- net zoals 't netjes is en de mensen geen erg denken. Want de ménsen! Wat een
krengen zijn er onder de mensen! Die loeren maar steeds door op de kans, om een
medeschepsel een douw naar onderen te kunnen geven, en dan trappen ze hem nog
het liefst nog na ook, als-ie tegen de vlakte ligt. Dáarom: kalm aan met Dieuwertje.
Hij weet veel te goed, hoe het hoort. En met Jaap géén ruzie! Moet je net zijn voor
hebben!
De aarde heeft een weldadige trage tevredenheid na de opgeklaarde meiregen.
Vochtige glans in de lucht: prikkelend, zacht voorjaar tegen de neusvleugels. En de
weilanden willen hartstochtelijk groenen, de wilgen botten. De kleine stad aan het
water, de stad met zijn smalle kanalen, strekt zwartgebrande fabrieksschoorstenen
in de zachte feest-hemel. Ook scheepsmasten, wapperende slanke parmantige vlaggen.
Rookpluimen en bootsignalen. De steenbakkerij stapelt lage rode kubussen tegen
het verweerde
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bruin der arbeidersbuurten. Op de buitenvaart hijsen jongens een zeil. De dag is bol,
doorwaaid en strelend warm onder de zon.
Hij heeft hier levenslang gewoond, en hier wil hij sterven. Het kerkhof is een
zwellende koepel van olmgroen, een rijk en duister smaragd. Stenen en paden zijn
er, die hij kent, als behoorden ze hem. Maar ze behoren hem als het verleden. Stenen,
die hij heeft schoongewied in den beginne; later werd het gras toch te wild. En nog
later brak men de graven open, het was de akker van de armen, en begroef nieuwe
doden op de oude karkassen. Wat verdomden hem toen nog de schedels, die daar
lagen af te bleken? Dat was niet meer zijn vrouw, dat was niet meer zijn zoon.
Eigenlijk waren ze het al niet meer, toen ze in het cholera-jaar werden aangeraakt
en van levende mensen in witte wassen beelden veranderden, die alleen nog maar
op de beminden leken. Doden en levenden, hij komt niet meer op dat kerkhof. Hij
loopt er langs, door de dichte groene schaduw van de kerkhoflaan, naar zijn hap
bouwland, en knielt met de krakende jicht in zijn knieën op de grond neer, de grond,
die goed ruikt, zware aarde, die afwerpt en voedt. Hij weet haast niet meer, dat hij
een vrouw en een zoon heeft gehad, zomin als hij weet, dat hij geboren is. En zijn
jeugd, wat is dat? Verwarde herinneringen aan een klein turfschip, dat tussen het
stadje en de veenkolonies op en neer voer, met twaalf monden rond de tafel; en het
oude gebed van vader boven de vloeken van zijn broers en zusters, die geen eten
genoeg konden krijgen...
Maar nu heeft Abel het niet slecht meer. Nu is hij eindelijk goed verzorgd. Een
kamertje met een bedstede en een gangetje, waar een petroleumstel kan staan; en
dan het lapje grond. Alles kits. Behalve dan die jicht, die af en toe door zijn benen
schiet. Geregeld in de olie wrijven zeggen ze, beter nog een borrel. Die smeert die
vervloekte stijve scharnieren van binnen het best. Maar ze worden duurder. Vroeger
was dat beter, drie cent een kikkertje, tjoep, wat flitsten de glaasjes over de toonbank
bij Manus. Ja, ze waren verdomd klein, maar er zat deugd in. Ze deden er water bij
tegenwoordig, laffe rommel en peperduur. Vroeger waren een heleboel dingen beter.
Ieder wist, waar-die staan moest. Jongen én ouden; armen én rijken. Daar waren
afstanden en die bewaarde je. Als je nou Jaap van Dieuwertje hoorde met z'n brutale
bek, dat was één gekanker tegen de patroon, en opscheppen, en de knul verdiende
maar eventjes twee en twintig gulden in de week. Dán moest je toch koest wezen
anders. Maar née, dat was bij hoog en bij laag, de bazen naar beneden en wij d'r in.
- Alsof een arbeider zou weten, hoe hij een bedrijf leiden most. Abel moet dat alles
niet; hij hoort bij de kleinen, die zich koest houden en een gering plekje zoeken aan
het grote vuur, die tevreden zijn met een beetje warmte en een beetje rust.
Alles zwijgt in een gouden Arcadië. De stroomgoden en nymfen slapen,
en de dryaden fluisteren nauwelijks hoorbaar uit de schuwe loten van de
laurier.
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Kleine huisjes van twee kamertjes zijn het, waar Jaap en Dieuwertje wonen, een
beetje aan de buitenkant van de stad. Als je de straat uit kijkt is er een door vochtig
groen licht overgoten weiland, waarin kinderen vliegers oplaten. Af en toe zeilt door
de smalle opening een dikke wolk met een zilverrand van levend vuur. Nette huisjes,
met vrolijke kleuren en gesteven gordijnen. Achter elk gangetje is een blauw
keukentje, waar boven blinkende gootsteentjes arbeidersvrouwen aardappelen schillen
en kinderkleertjes wassen.
Abel gaat met langzaam slepende voeten over de kade waar de puntkeien onder
zijn klompen schuren en klossen. Hij kijkt naar de rode en groene tjalken, die hier
opgelegd zijn; naar de schippersvrouwen, die breien in de zon en grote baaien hemden
aan de drooglijn spelden. Hij gaat onder de oude poort door, struikelt bijna over de
hardstenen treden van de middeleeuwse trap en slentert naar de buitenbuurt, waar je
de weilanden en de wolken zo goed ziet.
Behoedzaam licht hij de klink van Dieuwertjes deur. Niet, dat geen mens horen
mag, dat hij er weer op bezoek gaat. Maar als ze het niet horen, is 't nog beter. De
ménsen, de ménsen! Hij zet zijn klompen voorzichtig op de rood geverfde
plankenvloer van de korte gang, en als hij zich weer opricht, is de deur van de keuken
al open en Dieuwertje's lachende, mooie gezicht kijkt hem aan.
- Zo, ome....!
- Dag kind. Daar bin ik eres weer.
- Kom goed uit. Je ken boodschappen voor me doen.
- Boodsch.... - Abel aarzelt, en maakt een gebaar, als wil hij zijn klompen weer
aantrekken.
- Nee, lacht de jonge heldere stem; je ken eerst een koppie thee bij me drinken,
ome.
Abel zucht vergenoegd en gaat het keukentje binnen. Op een stel stoomt de koperen
ketel. Kleine glazenkast met blinkende borden. Oude mahonie-stoelen; die kent hij,
ja, dat zijn de stoelen van zijn zuster zaliger, mooie glans nog altijd. Ja natuurlijk,
Dieuwertje zet die in de keuken; die heeft een éiken kamer-a-meu-be-le-ment; deftig,
man. En een buffet met een spiegel d'r op; tiptop in orde! - Maar nu zitten ze samen
op de meubeltjes van Piet; en Abel trekt zijn benen op de spijl van de oude stoel en
kijkt naar Dieuwertje over de rand van zijn dampend kommetje.
Er loopt een gespannen slanke lijn van haar schouder over de bloei der borsten
naar de heup; en dan ziet Abel, met knipperende ogen, dat haar benen straf en
uitdagend glanzen in de kunstzijkous. Ja, nu trekt ze ze nog op ook, en de rokken
zijn al zo kort. Maar dat doet ze natuurlijk, om het kommetje makkelijker op de hand
te kunnen steunen, zo'n beetje optrekken de knie, net als hij.... Abel weet al lang, dat
Dieuwertje mooi is. Maar nu
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ze zo vlak tegenover hem zit, met die benen op de spijl, tot aan de knieën en dan die
strakke zwellende lijn over de bovenrok - hij verslikt zich plotseling, proest, niest,
hijgt en hangt amechtig in de stoel, terwijl Dieuwertje hem uitlacht. Een dun rood,
een korte woede stijgen in hem. Maar dan lacht hij al mee.
- As je nou zó aan je end moet komen, ome, stikken in de thee....!
Lachen, lachen, dat het keukentje davert. De borden rinkelen zacht en er klettert
metaal van vorken. Op het theelichtje danst de vlam. Abel kucht en hoest en lacht;
bliksemse, lollige, mooie meid! En zijn hand is al op haar blote arm, en hij geeft haar
een speels duwtje en weer barsten ze in lachen uit.
- Bijna een dooie!
Abel zwijgt. Hij is weer door zijn vrolijkheid heen. Dat is geen grap meer, om
daar maar steeds op door te lachen. Bijna gramstorig staat hij op, morrelt even met
zijn kommetje, zet het dan op het smalle aanrecht.
- Bedankt. En nou je boodschappen.
- Ben je al weer op asem?
Ze glijdt langs hem, langs de stoel, die tegen de wand staat. Haar lenige lichaam
schuurt een seconde langs het zijne. Veerkracht en jeugd. Hier staat hij, gebogen
knieën, handen krom van jicht. Veertig jaar ouder. Ome Abel. Dieuwertje. Jeugd en
ouderdom. Ze heeft een geur van sunlightzeep aan zich, van pas gewassen
vrouwenkleren.
Dan is ze het keukentje uit en hij wacht, tot ze terug komt met het briefje.
In Arcadië gaat een donkere zucht door de bomen. Zwoele verborgen wind
ritselt onder slapende heesters. Drukkende warme onrust.
Laat op den middag, als hij de boodschappen af heeft geleverd en met de papieren
zak, waar Dieuwertje van alles voor hem inpakt, naar het kleine kamertje terugslentert,
blijft hij bij de singel staan.
De hemel in het westen is treurig en geel. De lindebomen beginnen heimelijk te
geuren. Het carillon speelt het Wilhelmus, beverige breekbare tweeklanken springen
in de glashelderte. Hier heeft Abel voor dertig jaar gesproken met zijn vrouw. Hij
heeft gezegd, dat hij het verdomde, om langer in de pannefabriek te sjouwen, en dat
hij naar de Oost wilde, als koloniaal, en dat de hele verdomde boel hem geen cent
meer kon schelen, en dat alles rot was en de baas een smeerlap, en toen heeft ze de
armen om zijn hals gelegd en gevraagd: En as we nou trouwden, jij en ik, bleef je
dan niet liever hier, en de volgende dag was hij weer op de pannefabriek en twee
maanden later waren ze getrouwd, en ze woonden in de Jonkerfransbuurt, de jongens
noemden dat de Struikroversbuurt en in '96 is de hele keet trouwens afgebrand. Ja,
voor een vrouw was hij hier gebleven; voor een vrouw deed je alles. Maar een vrouw
was ook iets heel anders dan een man.
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Een vrouw, dat was koestering en toevlucht, je kon er tegen razen en te keer gaan,
en ze begrepen steeds, dat je niet tegen hén ketterde, maar tegen de bazen en de
toestanden, en misschien had Japie van Dieuwertje toch nog niet helemaal ongelijk.
En als je dan door de baas gesard was, tot je je halve loon naar de kroeg bracht, dan
zei je vrouw niets, maar ze keek je aan, en je had de pest in, en je kon wel grienen;
dan lag je des nachts in d'r armen, en er was alleen maar vergetelheid en toewijding
en gelukkigheid, maar vergetelheid vooral, alles lieten ze je vergeten....
Het kamertje is klein, benauwd en laag. In de bedstede woelt Abel verteerd door
herinneringen. Hij staat op, trekt zijn broek aan en gaat naar zijn buurman, die laat
op is, want hij heeft grote kinderen, en hij wacht altijd, tot ze allemaal thuis zijn. Op
het buurtje waart zachte schemering. Meinachten. Van een tjalk klinkt
harmonicamuziek. De sterren zijn heel klein zichtbaar. Machtig mooi weer. Abel
zou mijlen willen wandelen, met die sterren boven zich, licht, langs een aarde zonder
leed en nood. Maar er is de jicht, en zijn knieën kraken; en als je nou es wérkelijk
goed kon lopen, en je ging de wereld in, dan stond je toch binnen een uur voor twaalf
sloten en hekken. Hij gaat de kokerachtige gang van de buurman binnen.
- Hè-je nog een krant van de week over?
- Komt er in, Abel.
- Nee; ik wou naar bed gaan, maar.... maar die schipper houdt me wakker met z'n
gezanik.
- O, met die trekharmonica.... Klinkt wel goed anders. Hier is de Tribune van
verleden week. Mot je lezen, Abel. ‘De opbouw in de Sovjet-Unie’!
- Waar leit dat?
- Rúsland, man. Rusland! Nooit gehoord van Stalin?
- Ken ik niet. Is niks voor mij. Hè-je niet 'n andere krant?
- Nieuws- en Advertentieblad....?
- Krek. Da's mijn blad. Heb ik wat aan die sof Jet. Bedankt.Mannen- en vrouwenzweet in de gangkoker. In de kamer flauwe lichtstrepen langs
het oud behangsel. Abel gaat naar buiten met de verfomfaaide krant, waar
petroleumvlekken in zitten, zo ruikt-ie tenminste.
In zijn eigen kamertje tikt de klok. Buiten kwijnt het accordeon. De olielamp
smeult met droefgeestig licht. Abel leest en leest. Ongelukken. Branden.
Werkloosheid. Zijn oogen worden moe. Hij verdwaalt in de kolommen. Hij dut. Als
hij opschrikt, is het raamvlak zwart-azuur. Nu ligt Dieuwertje bij Japie. Zooals hij
voor dertig jaar bij zijn vrouw. Hij blaast het lampje uit.
Een vrouw is een warm, begeerlijk wezen, dat je vergeten laat.... Maar waarom lachte
Dieuwertje hem uit, omdat-ie zich zo ongelukkig verslikte?
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Het groen van de worteltjes begint op te schieten; het wuift in de zomerwind,
voorzichtig en dun. En de aardappelen spruiten. De kropsla is bijna goed. Dan
beginnen de eerste verdiensten van de aarde. Abel ligt op handen en voeten in het
tuintje achter het kerkhof. De grond is paars en dik; er is aarde onder zijn nagels en
in de duizenden groefjes van zijn bruine huid. Er is aarde in zijn ringbaard en in de
vouwen van zijn gezicht. Aarde in zijn kleren, de rulle kiemkrachtige geur van
vruchtdragende moedergrond. Aarde en eerlijk zweet; Abel geniet met een onbewuste
triomf en kauwt hevig op de donkere pruim. Al dagen en dagen kruipt hij hier op de
enkele vierkante meters en verdelgt gedierte en onkruid. Hij heeft een mollegang
ondergraven en het beest wroet nu op het tuintje naast het zijne. Abel grinnikt: mijn
een zorg. De olmen rondom het kerkhof bewegen golvend en majestueus, dat is de
zomerwind, die komt uit het vochtige zuidwesten, waar dorpen glinsteren aan het
grote vaarwater, met de zee er achter.
Het vreemde: men vergeet bij een vrouw het werk, maar in het werk vergeet men
de vrouw. Abel zet de spade in de grond, die glanst en het hout kraakt, als de
jichthanden eindelijk hun vaste greep hebben gevonden. Abel heeft maar éen
kruiwagen, waarop hij zijn groenten uitvent, maar hij heeft ze liever dan de gelakte
hoge wagens, die met patentweegschalen en groenten-in-blik door de stad rijden. Hij
is geen vákman, dat spreekt vanzelf; maar hij levert bétere groenten dan de lui, die
ze van de veiling halen, om er een hoop centen aan te verdienen. Dat is nou het
voordeel van eigen bouwen. Dat hebben ze nog niet eens door. Abel heeft pret; hij
verwisselt van tabak, nu neemt hij die uit het gele zakje, die is pittiger, dat geeft meer
moed bij het werk.
In Arcadië wordt het zéér stil....
En dan komt de regen, waarmee niemand rekening houdt. Die is begonnen in een
Juninacht, al vroeg, en des morgens hangen er lage grijze stofwolken van vocht.
Natuurlijk is Abel naar zijn tuintje gegaan; de regen zou wel betijen. Maar de regen
nam toe, en nu zit Abel al twee dagen binnen, hoort de koekoek ieder uur uit zijn
kamertje te voorschijn springen en de stilte hees doorkoeren, en verveelt zich.
Twee dagen met de zilverige dode visglans van de zomerregen op de straat voor
je, over de bleekveldjes de effen visglans, op de klinkers van de Bredestraat, waar
het steegje op uitmondt, aan de hemel de bleke phosphorschijn van een egale regen.
Abel is sedert Maart de kamerstilte en warmte ontwend. Hij zit in de oude rieten
leunstoel, knikkebolt, dut over de kranten die hij van zijn buurman leent, schrikt op,
staat voor 't raam te kijken naar de matte wezenloze regen, die maar blijft en blijft.
Nu begint de mens weer te piekeren. Terwijl de kinderen van huis naar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

42
school trekken, de arbeiders naar de fabrieken en werkplaatsen, de petroleumventer
later dan anders komt, de bakker zijn wagen met een harde slag dichtsmijt. Terwijl
de luidsprekers in tien huizen van het buurtje elkaar door de oude muren heen
bestoken. Terwijl de langzame nietsnutterij knaagt aan je middenrif. De koffie smaakt
niet, één boterham laat hij maar staan, en daar is dan des avonds niks meer an ook.
Abel voelt zich ontredderd en vleugellam. Tot de naam Dieuwertje door zijn hersens
schiet.
Warm wordt zijn hoofd en zijn hart tikt sneller. Dieuwertje. Hij zal naar Dieuwertje
gaan. Heeft hij ook niet een beetje recht op haar? Ze is toch z'n kleine oomzeggertje.
- Ook al kletsen de mensen en al zal Jaap wel weer woest zijn, als hij hoort van het
bezoek. Abel gáat naar Dieuwertje. In zijn groengesleten jekker, pet op de ogen, half
schipper, half boer, daar sjokt Abel opnieuw langs de verregende kaden met de
opgelegde vrachtscheepjes, over het plein met de stenen paaltjes voor de veemarktdag,
langs de oude poort, die een sta-in-de-weg is voor het verkeer, en die niemand missen
wil. En Abel licht de klink van Dieuwertjes deur met een jong hart. De regen heeft
zijn afgedragen jekker doorweekt en de fijne wollen haartjes staan uit als bij een
hondenpels. Dieuwertje moet er om lachen, maar ze heeft medelijden ook.
- Guns ome; ik dacht, dat je de weg hierheen vergete was. Trek je jassie uit.
- Druk gehad, kind. Me aardappelveldje en zo.
Ja, nu regent het ook op het tuintje, en hij weet hoe de aarde de regen inzuigt met
myriaden kleine trechters. Maar hier bij Dieuwertje is het beter. De keuken is warm
en er hangt een stevige koffiegeur.
- Bakkie troost, ome?
- Nou asjeblief.
Abel ademt weer diep. De krampachtige verveling rond zijn middenrif ontspant
zich. Hij rekt zich behagelijk. Hij zit weer met de rug tegen de muur op de stoel van
Piet. En voor hem is Dieuwertje aan het redderen. Kopjes tinkelen en lepeltjes.
Dieuwertje's ronde armen bewegen in de smalle ruimte als de spillen van een bedrijvig
mechaniek. Abel neemt de koffiekom met beide handen aan. Slurp slurp. Zit je hier
effe lekker! De damp trekt kittelend in zijn neus. Hij moet ineens denken aan die
keer, dat-ie zich zo verslikte.
- Zou je mijn weer uitlachen, Dieuwertje, as ik m'n eigen verslikte?
- Jou uitlachen? Heb ik jou wel 'ns uitgelachen?
Ach natuurlijk, ouwe stommeling, hoe kun je nou ook zoo iets vragen! Hoe zou
dat kind alles onthouden, wat hij dee en wat hém overkomen was! Ze heeft toch d'r
eigen leventje. Hier gebeurt van alles op het buurtje. De vrouwen om mee te praten,
iedere dag wat nieuws; en des avonds komt Japie van de fabriek, en die vertelt 'r
weer wat, en ze heeft d'r huishouwen, en dan de nachten....
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Abel drinkt met zalig dichtgeknepen ogen. Als hij zijn kommetje leeg heeft, zit
Dieuwertje weer vlak voor hem. Precies zo. Alleen de hals is wat lager van boven.
Maar precies dezelfde lijn van haar schouders naar de benen. De lijn, die je
zenuwachtig maakt. Dieuwertje schilt de aardappels. Voor haar en Jaap. En Abel
kijkt van de handen met het kleine glinsterende mesje omlaag. Dit alles behoort aan
Japie. Op de spijl van de stoel tegenover hem hebben zich de slankste stevigste
vrouwenbenen van de stad vastgezet en daar verbergt een mysterieuze schaduw van
rokken, waar die benen eindigen.
De lucht in Arcadië donkert van onweer. Langs een verre heuvel raast een
bacchanaal; de luipaarden voor de wagens met myrten grommen, en
naakte vrouwen ranselen losbandig op de gekromde ruggen der lynxen.
Abeltje schrikt op. Wat vroeg ze hem daar? Ze wil kletsen, ze wil weten, of hij nieuws
heeft. Ze is een vrouw en men moet ze aan de praat houden. Ze vraagt hem wat; hij
moet antwoorden. Ja, hij moet Dieuwertje wat vertellen. Hij rimpelt het voorhoofd
en begint na te denken. Weet hij iets, waar zij belang in stelt? Ja, Abel begint in
zichzelf te lachen; die huisjesmelker van verleden week, die was goed, o ja, dat zal
ze prachtig vinden. En Dieuwertje kijkt al op, ze wacht op zijn verhaal, ze schikt
zich nog eens terecht op de stoel, en haar beenen glijden even traag en tartend vaneen.
Nou moet je horen, Dieuwertje. Die huisjesmelker, die kwram elke week bij Karsen
kijken, omdat-ie zei, dat ze d'r alles kapot sloegen; er mag eres een keer wat gebroken
zijn, maar de vent loog het hardstikke; en nou had Karsen net voor drie weken gedaan
gekregen, trekt van de steun hè; komt dat stuk chagrijn weer eens opspelen voor de
deur en hij heb praatjes, dit en dat, maar Karsen ook niet gek; hij kreeg het dik terug.
En die vent werd kwáad, as een spin zo nijdig, en toen ineens brulde-die: En nou is
het uit met me geduld, nou ga je d'r opslag uit, opvreter van andermans centen - maar
hij had het nog niet gezeid, of Karsen had 'em al bij de lurven, en hij ging, zo waar
as ik leef, dwars door de glazen de straat op; en nou ligt-ie in het ziekenhuis, haha,
zo het ziekenhuis ingeslagen!.... En Abel's gezicht komt vol kleine rimpeltjes en
kraaienpoten, zijn mond trilt en hij lacht met de gebarsten klank van een oude boerse
wekker. En ook Dieuwertje lacht! Is dat niet prachtig, dat ze lacht! Dát vindt ze toch
mooi, zijn verhaal! Abel windt zich langzaam op. Hij is aan z'n derde bakkie koffie.
De regen regent door. Hij let er niet meer op. Hij vertelt, het woelt zich in hem los,
als dooide het verleden, oude begraven heldenfeiten duiken op, dolle avonturen van
vroeger, die hij mee heeft beraamd, of anderen zien doen, vreemde voorvallen in het
stadje.... en hij ziet Dieuwertje maar lachen, met het hoofd achterover, haar boezem
schudt straf onder de straffe japon, haar lippen gaan telkens half open, en diep
beneden, beneden de zoom der schort, daar bewegen, in
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donkerder zij dan de vorige maal, de uitdagende benen, en terwijl Abel vertelt, tot
zijn gehemelte droog wordt, moet hij zijn ogen steeds weer naar die spijl van de stoel
laten gaan. En zij ziet, dat hij ziet, maar ze neemt haar benen niet weg, en lacht, lacht
met een donkere gevaarlijke klank van triomf.
Een gebrekkige sater grijpt naar een der voorbij jubelende vrouwen; maar
ze slaat hem in het gezicht, en hij stort in de dorens onder het dreunend
gelach van jongere goden.
En nu gaat het gebeuren, wat Dieuwertje niet wilde, toen ze ondanks haar vage vrees
niet kon nalaten, die ouwe gek op te moffelen; nu gebeurt datgene, waarvan Abel
niet weet, waarom hij het deed. Nee, hij weet het toch, hij weet het met bitterheid en
gemis: ach Dieuwertje, jij bent zo rijk en ik zo arm; jij bent een jonge vrouw en ik
een ouwe kerel; jij kunt toch wel iets al die warmte, overvloed en troeteling
weggeven....? Zat je als kind niet op ome z'n knie, en liefkoosde ik jou toen ook niet?
Waarom mag ik dat nou niet meer? Waarom mag ik m'n oude lege verlaten hand niet
ééns uitstrekken naar dat mooiste en verborgenste van je?
- Smeerlap! Vuile ouwe smeerlap! La-me los! Dát zal ik me man vertellen!
Door de kleine keuken vliegt het scherpe geluid van scherven. Woedend krijst de
vrouw, die het onheil spelend uitlokte. Abeltje is verlamd en verbijsterd; zijn stem
smeekt, zeurt, wil het gillen sussen. Maar de gekwetste eerbaarheid schreeuwt door
het buurtje, Dieuwertje gilt drie, vier keer; - deuren gaan open, koekoekramen vliegen
omhoog, op de stoepen staan vrouwen en werkloze jongens.
En in het deurkozijn verschijnt voor aller blikken krom en ontdaan de
ouwemannetjesgedaante van Abel. Twee klompen en een jekker smijt men hem na.Al de dagen die volgen is Abel er bang voor geweest: en eensklaps op een morgen,
als hij van zijn bouwgrondje terugkeert, ligt er in het gangetje een grote witte brief.
Ja, dat is een brief van de Diaconie, met de stijve krulletters van de armvoogd op
de omslag, die hij zo goed kent van de bonnetjes voor erwtensoep en dekens. Met
stokkend hart raapt hij het dreigend plakkaat op, zet de mand met sla achter de deur
neer en gaat het kamertje binnen. Het staart hem naakt en vijandig tegenmoet. Of
verbeeldt hij het zich maar? Dit kamertje, zijn laatste toevluchtsoord, ontvangt het
hem werkelijk plotseling kil en afwerend? Tikt de kleine klok waarschuwend en
honend? Wat gaat er gebeuren?
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Aan de wankele tafel zit Abeltje boven de brief van de heren en leest voor de zoveelste
maal:
....zich te vervoegen Donderdag a.s. des middags kwart voor drie aan het
gebouw der Diaconie alhier....
Donderdag, dat is nog twee dagen van vrees en schaamte en onrust; twee dagen en
erger nog, twee nachten, waarin Abel maar niet in kan slapen. Hij gooit zich van de
ene zijde op de andere, de dekens benauwen hem, het zweet breekt hem uit. Hij weet
niet precies, wat hem boven het hoofd hangt, maar hij voelt heel goed, dat het iets
heeft uit te staan met Dieuwertje, en wroeging en verzet strijden in hem. Japie zal
toch niet zo gemeen zijn geweest, hem te verrajen? Heeft Dieuwertje hem alles
overgebriefd en is Japie toen naar de heren gegaan? Waarom? Waarom een oude
weerloze man zo over te leveren? Wat heeft hij dan gedaan? Niets. Alleen die éne
ongelukkige greep. Maar vóorgevallen is er niets. Niets. Jaap en Dieuwertje kunnen
niets verteld hebben. Ze mógen niet. Een oude weerloze man....
- Een man op een leeftijd, dat men aan ernstiger dingen hoort te denken, zegt de
kraakstem van de armvader, en Abel wordt steeds zenuwachtiger van de manier,
waarop de voogd doorlopend met een potlood op de tafel trommelt.
- Een man, die we helaas geheel ten onrechte als een voorbeeld van degelijkheid
hebben beschouwd, voegt een diacones er aan toe en ze tipt haar neus voorzichtig
in een zakdoek met het parfum der ouwejongejuffrouwen: eau-de-cologne.
- Een man, voor wien we véél sympathie hadden, stelt de dominé vast, die nog
jong is, en moeite doet, het geval te begrijpen.
Abel zit met gebogen hoofd. Het is dus wel waar geweest. Japie heeft hem verrajen.
Verklikt, de laffe hond. Om iets, dat niks was. Om een onding. De beschuldiging,
die men hem voor heeft gelezen, was lang, tergend en uitvoerig. Abel heeft niet
opgekeken, maar hij kan zich de gezichten voorstellen. De armvader, zuur en precies,
goed van hart maar bekrompen van verstand; de twee regentessen, die vast rode
vlekken in het gezicht gekregen hebben; de medelijdende blik van den dominé, die
te jeugdig is voor deze functie, omdat hij nog in de waan verkeert, dat christelijke
deugden er zijn om in toepassing gebracht te worden. Een vergulde lichtkroon, een
atmosfeer van kamfer, oud perkament, eeuwen van eigendunk en baatzucht, steil
geloof en onafgenomen stof. Een brede groene tafel in een provinciale
consistoriekamer, waar nooit zon binnen is gekomen. En achter dat groen het
Sanhedrin, waar Abel machteloos en huilend van woede niet naar omhoog durft
kijken.
Japie en Dieuwertje! Betaald zetten zal hij ze dat! Bij zo'n zwijnerij houdt alles
op! Voor deze uren van smaad en angst zal hij ze op laten draaien!
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Zijn gebrekkige handen keren de pet, om en om, hij verschikt eindeloos zijn
sokkenvoeten, zijn stoel kraakt, hij siddert van binnen en buiten. Hij heeft geen mens,
die hem kan verdedigen. Zijn stem is schor, wat hij zegt, klinkt onnozel kinderlijk
en onmachtig.
- Ik heb niks gedaan! Ik heb ze toch ook as kind geaaid! Ze is toch het kind van
me overleje zuster! Zo goed as me eige!
De armvader schudt het hoofd.
- Abel, wees niet koppig. Je bent toch geen idioot. Je weet toch zeker drómmels
goed, dat je nicht geen kínd meer is? En je zal toch niet willen beweren, dat je je erg
váderlijk tegenover d'r gedragen hebt....?
- Voor mijn is ze zo gezeid nog altijd een kind! Ik wou toch niks.... mag ik geen
grappie met Dieuwertje make?
- Dat lijken me dan toch wel héél ongepaste grappen, lijst freule Dubois van
Weteringhen. Ze heeft het scherp profiel van een uitgehongerde wijfjesarend. Dertig
jaar is ze geknotwiekt en gekooid in het patricische huis op de patricische gracht,
gekooid met het recht op het uitoefenen van liefdadigheid, kinderzorg en kraam
vrouwen verpleging, in plaats van natuurlijke moederfuncties. En ze denkt bij de
ongepaste grappen van Abel aan de mooie sterke handen van de zee-officier, met
wien ze danste op de zilveren bruiloft van haar ouders. Die handen hebben haar een
bedwelmende avond lang gedragen en geleid van polka naar wals, van galop naar
menuet. Maar toen ze meer van die handen hoopte, waren ze weer weggereisd uit
haar bestaan, en nu zit ze hier en kijkt naar de schuldige bruine handen met vuile
nagels en ouderdomsknobbels, die een brute aanval op de bekoorlijkheden van een
jonge arbeidersvrouw hebben gedaan - en ze voelt weemoed, afschuw en 's levens
nutteloze waanzin.
- Kijk eens hier, Abel, begint nu de jonge dominé met zijn prettigste stem: - de
man van je nicht is komen vertellen.... enfin, dat waarvan de vader je zo straks de
verklaring heeft voorgelezen. Alles, wat we moeten weten, is: wat heb jij daar op te
antwoorden? Wat zou die man er aan hebben, om jou van dingen te beschuldigen,
die geen steek houden? Wees eerlijk, biecht op, en we zullen het je niet te moeilijk
maken....
- In elk geval, valt de vader haastig en hard in de rede: maak je het jezelf op déze
manier niet makkelijker, Abel. Het is precies, zoals de dominé heeft gezegd: wat
heeft de man van je nicht er voor belang bij, klachten over jou in te brengen als ze
onwaar zijn?
In Abel's ogen springen hete zoute tranen. Hij bemerkt niet, dat men bezig is, op
zijn gevoel en zijn rede te werken. Hij is niet zo geraffineerd, om de strekking van
het kleine verhoor te kunnen doorzien. Hij voelt alleen, dat Dieuwertje en Jaap hem
onrecht hebben aangedaan, bitter, grievend, dodend, onuitwisbaar onrecht; en met
zijn erbarmelijkste brekende stem schreeuwt hij het uit:
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- Waarom-die mijn beschuldigd heeft, vraagt de vader? Om mijn te pésten hebben
ze dat gedaan! Om mijn te pesten, heeft die verrekte meid me heet zitten maken! Ze
is zelf de schuld, zo waar as ik leef, ik wou niet, ik wou het waarachtig niet, maar ze
werkte zo vals met d'r benen, dat ik het niet meer uithieuw, toen ik gek werd, toen
heeft ze me voor mijn bek geslagen en uitgescholden voor smeerlap en aan d'r man
verteld, dat ik d'r te na ben gekomme! En ik heb niks gedaan, o God, ik heb niks
gedaan, maar ze hebben me getreiterd om te nékke, en omdat ik niks terug ken
doen....!
- Dus je bekent toch, wat je ten laste is gelegd? dringt de vader hardnekkig en
meedogenloos aan.
- Niks beken ik! Ik zeg toch, dat het niet zo gemeend was! 't Is die meid d'r schuld!
En dan zitten de diaconieregenten tegenover een oud man, die wilder snikt dan
een kind.
- Heeft-ie bekend? vraagt de voorzitter van het college, terwijl hij langzaam zijn
knijpbrilletje opzet.
Hij heeft daar straks tegen de vader gezegd, dat hij ‘wat later’ komen zou, en heeft
nu kans gezien, dit later komen op te voeren tot driekwart uur, - een tijd, waarin hij
kon vermoeden, de pijnlijkste details te ontlopen. Pijnlijk, dat is te zeggen voor
hemzélf. Want hij is een van die loslippige lieden, die zich met het geval-Abel lelijk
hebben geblameerd. Steeds heeft hij Abeltje opgehemeld als een voorbeeld van
netheid en ordentelijkheid - iemand, die dubbel en dwars door zijn levensgedrag
vergoedde, wat de Diaconie aan hem besteedde - en nu slaat hij zo'n pover figuur.
- Ja, zegt de armvoogd koud, en reikt de voorzitter het protocol.
De diaconessen hebben afscheid genomen. De consistoriekamer wordt al kil.
Terwijl de voorzitter leest, steekt de jonge dominé een van de regentensigaren op en
zegt aarzelend: Jammer is 't.... een oude eenzame man, weduwnaar ook nog....
Psychologisch toch heel goed begrij....
- Abel heeft zich misdragen, en is voor zover ik weet niet ontoerekenbaar, snijdt
de armvader hem de pas af. En de jonge dominé glimlacht geresigneerd en lichtelijk
gekwetst: Ach ja, ach ja, dat weten we nu wel; hij zoekt in gedachten, waar de spreuk
van het vallen en opstaan staat, en noteert in de geest de tekst voor zijn eerstvolgende
preek.
Donker kijken de huizen je aan, zelfs je eigen veilige kleine krot, en de mensen
ontwijk je. Ze weten het nu toch zeker allemaal. De jonge meiden zullen wel
giechelen, als hij langs hen schuift, en hem nawijzen, en de werklozen op de brug,
nee, die durft Abel niet te passeren, als hij naar zijn bouwland gaat. Zoo loopt hij
een straatje om voor de een, en keert op zijn pad

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

48
terug voor de nadering van een ander - als een stuk wild, dat tussen de honden zit.
En zo wordt je leven, dat eentonig en hemels kalm verliep tussen de tevreden
maaltijdjes, de nachten in het diaconiekamertje en het pelgrimeren naar het
gemeenteveldje, een rusteloze en schichtige angst voor medemensen. Nu durf je niet
meer de jonge groente op de kruiwagen stapelen, rode wortelen tussen witlof en sla,
en een korfje nieuwe blanke aardappelen als de eerstelingen van de oogst, om langs
de huizen van de deftigheid te vragen, en met een zakvol stuivertjes en dubbeltjes je
avondboterham te gaan halen, en vooraf nog een klein glaasje bier te pakken in 't
voorbijgaan langs de Vette Panne. Je moed is weg. De zelfverzekerdheid, erfdeel
van de man met het rustige geweten, hebben ze uit je gejaagd. En daarvoor in de
plaats is gekomen de onmachtige woede, de zucht naar wraak, de vormeloze
vergeldingsplannen, die je uit de slaap houden en langzaam je laatste krasse krachten
slopen.
Ja, Abel voelt heel goed, dat er iets in hem vreet, aan de ziel van zijn bestaan. Er
is iets voorgevallen, dat erger is dan een kwaal, en dat nameloze mergelt je uit en
maakt je koortsig en kortademig, onverzoenlijk en kinds. En dat is de schuld van
Jaap en Dieuwertje.
Nog gaat Abel elke dag vier keer door de kerkhoflaan, waar het koel is en alle
onrust der wereld weggevaagd lijkt in het suizen van de olmen - hij gaat, omdat
jarenlange gewoonten een mens niet plotseling loslaten. Maar hij is niet meer de
kleine, nijvere vergenoegde wroeter van voorheen. Hij kauwt afwezig op zijn pruim,
ligt op de knieën en laat het warme zwarte zand besluiteloos door de vingers lopen.
Altijd door moet hij denken aan die groene doodstille consistoriekamer, waar de
vader hem onder het welgevallig bijvalsknikken der regentessen een erbarmingloze
uitbrander gegeven heeft. Het is waar, alléén maar een uitbrander, en een
waarschuwing, dat het een volgende keer niet zo zou aflopen; het is waar, niets heeft
men hem afgenomen: zijn kamertje niet, de drie gulden niet, de winterturf niet, en
zelfs het bouwlandje niet. En toch weet Abel, dat hij die middag de rampzaligste
man geworden is van het hele stadje.
De arbeiders en kleine burgers, wier tuintjes grenzen aan het zijne, zien hem
voorover liggen en gedachteloos spelen met de nu nutteloze aarde, ze horen hem in
zichzelf mompelen, en het lijkt veel op bedreigingen, die hij uit, maar hij zal wel
niet de moed hebben, ze ten uitvoer te brengen.
Van alles groeit er al in het tuintje: radijs en rhabarber en de eerste aardbeien maar Abel kijkt er nauwelijks naar om, en hij zegt ook niets, als hij merkt, dat de
opgeschoten slungels van de pannenfabriek des morgens het veldje weer eens hebben
geplunderd. Hij slaat geen acht meer op de aarde en op de mensen, en dat betekent
niet veel goeds in het leven van een man als Abeltje.
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Als het carillon luidt voor de middag staat hij gewillig als altijd op en gaat naar huis,
een uur later sjokt hij weer langs het kerkhof, en om een uur of zes, als de verre
boerderijen in gloed staan van de rijpe middagzon, kraakt het hekje van de bouwvelden
weer achter hem dicht. Nog steeds leeft en beweegt zijn lichaam op de maat van de
tijd, zoals dat van ieder ander, maar de gedachten van Abeltje lopen al niet meer op
de slingerbewegingen van het dagelijks uurwerk.
Arcadië is van den aardbodem verwoest.
(Slot volgt)
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Sonnet
door Johan de Molenaar
De liefde bouwt een heiligdom,
een onaanrandbaar paradijs. Als water in een vijverkom,
weerspiegelend de kalme reis
van vogels naar een verre streek,
is in mijn ziel een rijpe rust
waar alle oude angst voor week;
en de gedachten, klaar bewust,
zijn als die vogels, koninklijk
hoog boven aarde's donkren schoot.
- En, wakend over dit geluk,
de stille oogen, zacht en groot,
van wie ik onveranderlijk
beminnen zal tot in den dood.
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Nachtgezicht
door J.F. Otten
WEER dezelfde kamer, dezelfde dingen aan den wand - van Gogh, het nachtcafé,
de zon over Arles, de dokter van het gekkenhuis - dezelfde gordijnen, al een weinig
versleten, toch nog steeds de hechte grens tusschen binnen- en buitenwereld.... Eender
hangt de lamp in de bekende ruimte, gelijkvormig staan de vazen op de boekenkast,
waaruit dezelfde boeken hem aanstaren. Bekend, overbekend is dit alles, bekend,
zóó bekend dat hij in het donker ieder voorwerp zonder aarzeling zou kunnen vinden.
Hetzelfde servies, de altijd eendere kopjes met de smalle blauwe randen, de zilveren
lepeltjes, waarvan er één een weinig is ingedeukt en het andere licht is verbogen, de
kussens op den divan, die ook niet meer nieuw zijn.... Niets is nieuw in deze kamer,
want de jaren gingen over het pluche van de gordijnen, over het tapijt dat hij enkele
jaren geleden voor haar kocht.... hij kent de plekken, die kaal zijn en ook de plaatsen,
die weldra kaal zullen worden. De ronde tafel, het groene tafelkleed, de twee luie
stoelen naast den haard.... bekend, overbekend is het allemaal. Dezelfde boomen op
de gracht, hetzelfde grijze water, het sigarenwinkeltje aan den overkant met de
verlichte automaten. Hoe vaak is hij 's avonds, soms diep in den nacht, naar buiten
gegaan om nieuwe sigaretten te halen? Ook nu gaat hij vaak denzelfden weg, het
steile bruggetje over, dan linksom.... het kwartje valt in de gleuf, trekken aan het
handvat, het doosje komt te voorschijn.... Tegen de avondlucht de spitse kerktoren
met de groenverlichte wijzerplaat en de smalle, lange wijzers. Voort vliedt de tijd,
de wijzers staan nooit stil, de minuten glippen onder de vingers weg. Als alles eender
blijft, zou ook het leven moeten stilstaan, maar alles is niet eender gebleven, want
het tapijt is al kaal en de gordijnen worden dun. Lente, zomer, herfst en winter.... de
blaren warrelen in de gracht, sneeuwvlokken hebben zich vastgezogen aan de groene
wijzerplaat, het sigarenmannetje duikt weg in zijn jekker. Hij wordt al oud, zijn haar
is bijna geheel grijs.... de wereld wordt ouder en ook ik ben een vogel, die ouder
wordt in zijn kooi.
De kleine kerk met haar bekend klokkengeluid, het sigarenmannetje met zijn
krakende stem, de twee niet meer gave lepeltjes, de lamp met zijn vertrouwde
schijnsel, de bloemenvazen met haar kleurige bevolking, steeds wisselend en toch
zoo eender, rozen, anjelieren, chrysanten, een bekende wereld, háár wereld, de wereld
van onze liefde, die iederen keer herleven moet in bloemen. Dàt is haar droom:
bewaren wat niet te bewaren is, bewaren de voorbije jaren, alles wat geweest is en
niet meer zal zijn. Wanneer de bloemen bloeien en haar open harten in volle ontluiking
getuigen van het
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innerlijke leven, wanneer zij de kamerlucht met haar geur doordrenken.... Wanneer
de bloemen bloeien, denkt zij, kan ook de liefde niet sterven. Roerend is het hoe zij
met eindelooze zorg bloemen schikt in de vazen op de boekenkast.... hij durft er niet
naar kijken. Hij kent ieder gebaar, weet hoe zij nu kijkt en dat zij wil dat hun oogen
elkaar ontmoeten, hij weet dat zij smeekt; smeekend, bijna deemoedig de bloemen
hanteert, maar opzien durft hij niet; oogen kunnen verraad niet verbergen. Hij durft
niet kijken naar haar lieve, bekende gezicht want bang is hij voor het schrijnende
verwijt. Toch heeft zij hem de laatste jaren niets verweten, maar de meubels, hun
meubels, zijn een groot verwijt, waaraan niet te ontkomen valt. Zij klagen aan, zij
kijken zóó verwijtend dat het hart stilstaat in de borst. ‘Wij klagen aan, wij zijn van
jullie en jullie zijt van ons.... je hebt ons gebruikt, we hebben met je meegeleefd en
daarom heb je verplichtingen, waaraan je je nooit zult kunnen onttrekken. Wij klagen
aan, want hiér moet je zijn, niet enkel met je lichaam, maar met je geest en heel je
ziel....’ ‘Ik kan niet, ik kan niet, alles is oud geworden en ik ben nog zoo jong, ik wil
nog genieten, het leven instormen, andere vrouwen bezitten....’ ‘Dat mag je niet, je
moogt ons niet verlaten, blijf bij de kussens op den divan en bij haar vertrouwde
boeken, jullie boeken, jullie meubels, jullie leven dat hier in de kamer staat.... Je bent
niet vrij, want iedere minuut die je bij ons doorbracht, legde je plichten op. Je moet
bij ons blijven, want wij houden van jou, van jullie beiden.... Maar misschien houden
wij toch meer van haar.... zie je haar behoedzaam bewegen omdat ze jou niet wil
storen in je lectuur, voel je hoe iedere gedachte van haar uitgaat naar jou, haar eenige
houvast op aarde? Zij staat zoo wankel in het leven, zij heeft behoefte aan liefde, aan
altijd durende liefde.... wij weten toch hoe zij is wanneer jij er niet bent, wij weten
toch zoo goed dat zij niet alleen kan zijn. Zij kan niet denken wanneer jij niet hier
bent, ze is dan zóó onrustig, doelloos loopt zij heen en weer. Ze laat dikwijls wat
vallen, een kopje, een schoteltje, een glas dat op den vloer in scherven breekt.... Wij
nemen het haar niet kwalijk, want zij weet niet wat zij doet, zij denkt alleen aan jou
en als jij er niet bent is zij door knagende angst bevangen. Je weet toch dat zij niet
alleen kan zijn, maar misschien weet je het niet zooals wij het weten. Een avond
alleen, wanneer het donker wordt en het wachten met iedere minuut zwaarder drukt....
wachten op jou, terwijl de nacht nadert en de angst alleen te moeten slapen het bloed
door het radelooze lichaam jaagt. Je moet dan toch begrijpen dat de verbeelding
welig opschiet, dat zij jou ziet bij andere vrouwen en denkt dat je dezelfde woorden
zegt, dezelfde bewegingen maakt, dezelfde liefkoozingen.... Die woorden zijn toch
háár woorden, die liefkoozingen zijn van haar, zij kent iedere vezel van je lichaam,
ieder gebaar, iedere glimlach van je mond.... Zij kan je toch niet aan anderen laten
en dan loopt zij hier maar rond als een radeloos dier, zij tracht te lezen, maar lezen
kan zij niet.
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Zij kan alleen vragen: waar is hij nu en wat doet hij, verraadt hij mij niet? De minuten
verloopen en grooter wordt haar onrust, zij denkt dat er iets met je gebeurd is, maar
waarschijnlijk rook je doodkalm een sigaret of lees je de krant. Je zult uitgaan, je
met anderen amuseeren, maar hièr behoorde je te zijn, hier bij ons, bij haar, die
zooveel van je houdt...’ ‘Ik weet het, ik doe mijn best, ik word verteerd door
zelfverwijt, maar wat voorbij is kan ook ik niet levend maken.’
Voorbij.... hoe kan het voorbij zijn? Voorbij.... lamplicht, warme kussen,
omarmingen vol aanhankelijkheid werden tot verleden, herinnering. Hoe kunnen
voorbij zijn de nachten van liefkoozing, van geborgen zijn in het warme bed, veilige
schuilplaats buiten tijd en ruimte, dicht tegen de eeuwigheid aan....? Hoe kunnen
verloren zijn al de woorden, de vele beloften, die ik heb gedaan? Ik heb beloofd dat
ik altijd van haar zou zijn en toen ik het beloofde, loog ik niet; ik was overtuigd,
heilig overtuigd dat niets ons ooit zou kunnen scheiden.... Ik overwoog niet dat ik
zooveel jonger was dan zij, ik overwoog het niet, want wie kan overwegen wanneer
één gloed het lichaam doortintelt en heel de wereld in het niet verzinkt? Ik zag alleen
haar oogen, haar mond, haar handen, haar lichaam, die één liefkoozing waren, één
streeling, een goddelijke gave uit een ver en onbekend rijk. Hoe heb ik verlangd naar
haar, die ouder is geworden, reeds enkele grijze haren heeft, hoe heb ik verlangd
naar jou, mijn liefste, want de liefste zul je altijd zijn, al zal ik je duizendmaal
verraden.... Verleden echter is verleden en de dierbaarste herinneringen kunnen het
bloed niet betoomen. Ik ben nog zoo jong, het paard wil de stal verlaten.... Ren dan
paard, ren langs de wegen, door het gras en de bloemen van de velden.... Voorbij
vliegen de boomen van den landweg.... Hier een hoeve, ginds een andere.... menschen
bij hof en haard.... ren dan paard en vlieg de wereld door. Ren over vlakten en rivieren,
ren de bergen op, bestorm den hemel. Witte sneeuw bedekt de aarde, diep zakken
de hoeven weg, maar ren voort de lente tegemoet! Onder het sneeuwdek wachten de
knoppen op het nieuwe leven en weldra zal heel de wereld overbloesemd zijn door
een groene en bonte deken.... Ren maar paard en laat den wind door je manen
waaien.... Ren, ren het leven tegemoet, verbreek alle boeien, ren de zeeën door en
als je moe zult zijn, zul je slapen onder hooge populieren, die meebuigen met den
wind. Ik ben zoo jong, het bloed snelt door de aderen, duizend koppen voel ik botten,
het sneeuwdek smelt weg....
Ontelbare levens werden in mij gewekt, ontelbare mogelijkheden, nieuwe werelden
stonden eensklaps voor mij, duizend handen wilden de mijne grijpen.... Jij, jij hebt
dat alles werkelijkheid gemaakt, door jou werd ik mijzelf, groeide ik tot man. De
nachten in bed met eindelooze gesprekken, de wandelingen door de geurende
bosschen, over het open wijde land.... jouw leven naast het mijne, jouw heldere,
beweeglijke geest en je warme
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oogen en handen, gidsen van het nieuwe leven.... Hardnekkig gevochten heb ik om
jou te veroveren, geen hindernis kon mij stuiten, ik trapte alle deuren in. Er was zeer
veel struikgewas om je hart; het was moeilijk voor het wilde, eigenzinnige kind den
weg te vinden. Steeds verdwaalde ik, raakte verloren op zijpaden, maar op een
morgen, je weet wel den morgen toen ik na een slapeloozen nacht plotseling voor je
stond.... Je herinnert je zeker dien dag met zonlicht op de ruiten en het groen van de
boomen weerkaatst in de gracht.... dien morgen toen ik je alles heb gezegd, toen ik
hulpelooze woorden stamelde en smeekend voor je bed op mijn knieën lag.... Ik was
ten einde raad, je had mij gek gemaakt, ik kon niet leven zonder jou en toen eindelijk,
in dat vroege morgenuur, zei je dat ik voor jou alles op de wereld was. Wij vonden
elkaar in een omarming, die niet wilde eindigen.... het was de eeuwigheid, het eeuwige
geluk, dat wij binnentraden, hand in hand. Gelukkig was ik, ik had de sterren uit den
hemel willen rukken, de zee willen leegdrinken, ik had.... Ach, waartoe dient het
terug te keeren tot vroegere uren, tot dien morgen, die zoo stralend en heerlijk was,
voorbode van een nieuwen dageraad.... Voorbij is alles, maar, mijn God, het màg
niet voorbij zijn, wat één keer geweest is moet altijd kunnen zijn.... Het is geweest,
het groeide tot nieuwe werkelijkheid en nieuw houvast in het leven; de zaden
ontkiemden, hoog schoten de bloemen uit de donkere aarde op, maar het nieuwe
leven was niet voor jou. Jij zaaide, jij maakte mij sterk, jij hielp mij over alle
hindernissen heen.... Toen je eenmaal besloten had je te geven, gaf je je zooals
niemand zich aan mij gegeven heeft. Hoe zal ik het vergelden, hoe zal ik ooit mijn
schuld betalen? Ik kan het niet, ik kan alleen maar ondankbaar wezen, ik kan niet
zijn zooals jij mij hebben wilt.... ik kan het niet. Dat alles benauwt mij, nachten lig
ik slapeloos in bed, ik weet dat ik alles aan je te danken heb en ik kan het niet
beloonen. Ik kan je wel in mijn armen nemen en kijken in je lieve, aanhankelijke
oogen, ik kan je streelen over je donkere haren, maar in mij vreet de wroeging en
het doet zoo'n pijn te moeten liegen, te moeten zwijgen over het nieuwe leven in mij,
over alle verlangens, die niet meer uitgaan naar jou. Ik houd van je, houd van je meer
dan ik zeggen kan, maar waarom moet ik steeds het liefste en dierbaarste, dat ik bezit,
vermoorden? Moet ik dan ook jou verliezen, moet ik je dooden, jou, die alles voor
mij bent geweest?.... Ik ga nog naar je toe, bijna iederen dag, maar als ik weer
diezelfde boomen zie, diezelfde kussens, datzelfde bed, wanneer ik alles zie, dat voor
jou nog altijd onze liefde is, voel ik mij wankel worden. Het berouw wordt groot,
zóó groot, zóó ondraaglijk dat ik zou willen knielen voor je en vragen om vergiffenis,
iederen dag vragen om vergiffenis; wat ik doe is nooit te vergeven.... Jij hadt gewild
dat wij samen zouden wonen, ergens in een andere stad.... Wij hadden dat misschien
moeten doen.... had ik mij niet moeten beheerschen, moeten beheerschen voor jou....
Had ik geen
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offer moeten brengen en met jou hand in hand moeten gaan tot den dood? Niets had
ik mogen zeggen, niets van het groote verlangen, dat bruischt in mijn bloed, niets
van al dat andere leven. Ik had moeten zwijgen en alleen voor haar moeten zijn. Zij
heeft verdiend dat baar liefheid en aanhankelijkheid werd beloond met het eenige
geschenk, dat waarde heeft: overgave van zichzelf. Wij hadden moeten samenwonen
in andere kamers, vèr weg van dit oude vertrek.... ik had het haar beloofd. Wij zijn
gaan kijken in andere steden, hebben huizen gezien, kamers, tientallen, honderdtallen.
Hier was een uitzicht over de rivier, ginds een tuin met mijn lievelingsbloemen....
wij zagen ook kleine landhuizen, verloren in het groen. Daar zou ik rustig kunnen
werken, zeide zij, want altijd dacht zij aan mij.... Ik ben meegegaan die dagen, ik
heb met haar meegezocht, ik deed of ik geloofde zooals zij.... hièr zou onze
slaapkamer zijn, dáár zouden onze boekenkasten tegen elkander worden aangezet....
Ik deed of ik dat alles geloofde, sprak overtuigend alsof het reeds werkelijkheid was.
Zij geloofde en was dankbaar, maar ik wist dat het niet zou kunnen zijn.
Nooit heb ik sterker mijn onoprechtheid gevoeld dan op een avond dat wij den
heelen dag naar huizen hadden gezocht. Als altijd had ik de definitieve keuze
uitgesteld en voor het eerst was zij moedeloos, want zij begreep mijn aarzeling niet.
Hongerig waren wij bij de thuiskomst op haar kamer, doodelijk vermoeid van den
langen dag. Zij ging terstond naar de kleine keuken om wat eten klaar te maken. Ik
walde mij een weinig wasschen en toen ik voor de waschbak stond en in den spiegel
erboven keek, was het of ik een ander zag. Een vreemde keek mij aan uit het gladde
glas, een onbekende mensch met een gelaat, dat weinig vertrouwen inboezemde.
Dáár stonden vóór mij al mijn verkeerdheid, onoprechtheid, hypocrisie.... Dat witte
voorhoofd, die smalle, onmenschelijke lippen, die wreede, ontwijkende oogen...
Waar had ik dat gezicht meer gezien?... Stawrogin... mompelde ik,.... Stawrogin,
Nikolai Stawrogin.... Hij was het, die voor mij stond en spottend glimlachte.... Het
was mijn nachtgezicht - zóó heb ik het genoemd - het groene, hoonende gezicht van
den duivel.... Ik stond daar en ik kon mij niet bewegen, mene, mene, tekel, de waarheid
staat geschreven aan den wand.... mene, mene, tekel.... altijd zul je het liefste
vermoorden, wegvluchten van hen, die alles aan je hebben gegeven. Mene, mene,
tekel, je noodlot kun je niet ontwijken.... Zooals vaak zaten wij dien avond om de
ronde tafel, twee menschen, die met elkaar vertrouwd zijn en samen eten. Ik was
misschien zwijgzamer dan anders, maar dat kwam door het wreede hoofd in den
spiegel, mijn eigen hoofd; ik voelde mij schuldig, zóó schuldig dat ik haar niet in de
oogen durfde zien. Hoe vaak hebben wij samen om die tafel gezeten, elkander over
het ronde blad de hand gereikt in een verbond, dat eeuwig scheen, buiten tijd en
ruimte? Nooit zouden wij elkaar verlaten, altijd bij elkander blijven en
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toch.... Ik herinner mij hoe mij dien avond een groot, grenzenloos medelijden beving,
een medelijden dat mijn oogen vochtig maakte. Ik zou in tranen zijn uitgebarsten,
indien ik mij niet met uiterste zelfdiscipline had beheerscht. Ik had willen schreien
om alles wat voorbij was, vergane liefde, verloren gevoelens en nu, nu was er alleen
dit medelijden, medelijden voor een wezen, dat eenmaal eenig doel van al mijn
streven was. Ik streek over haar haren, kuste haar op het voorhoofd en nooit
dankbaarder was zij misschien dan op dat oogenblik toen zij mij zoo bedroefd en
toegenegen voelde. ‘Wat is er liefste?’ - zij keek mij aan, zóó vertrouwend, zóó
geheel van mij bevangen dat ik weer schrijnend voelde dat ik een moord beging, dat
ik het kostbaarste in mijn leven doodde, zooals ik altijd alles dooden zal wat ik
verkreeg. Gespannen zijn, strijden tot het uiterste, een ander mensch willen
veroveren.... Alles op één kaart zetten, va banque spelen en als dan alle azen op tafel
liggen, verzadigd zijn en iets anders zoeken; iets nieuws, andere bloemen, andere
velden.... maar dàt is verraad, afschuwelijk verraad, en de schuld drukt als een looden
last op het veranderlijke hart, dat nooit verzadigd is. Wat had ik méér kunnen vragen
dan die uiterste overgave en aanhankelijkheid buiten alle grenzen? Ik weet het niet,
ik weet alleen dat zij mij méér heeft gegeven dan welke vrouw op aarde, ik weet dat
ik nog altijd van haar houd, maar alles is zoo oud geworden, zoo ontstellend oud.
Wij zijn niet samen gaan wonen, zij hield haar kamer op de oude gracht. Toen ik
haar mijn besluit mededeelde, dreigde zij te bezwijmen, maar zij glimlachte slechts
en vroeg: ‘Zul je dan tòch vaak komen?’ Ik ben vaak gekomen, ik kom nog bijna
iederen dag op haar kamer, die zij laten wil zooals zij eenmaal was. Er is hier niets
veranderd, alles staat op zijn oude plaats, maar de tijd knaagde aan gordijnen en
kussens. De boomen staan nog even pruilend boven het troebele water van de gracht,
de avond is hier steeds dezelfde avond en de nacht dezelfde nacht. Het
sigarenmannetje is nog altijd vriendelijk en de steenen van het bruggetje gevaarlijk
glad wanneer het heeft geregend. Haar armen zijn nog even zacht als vroeger, haar
lippen, haar heele lichaam even aanhankelijk, maar elken blik, alle gebaren, elke
liefkoozing ken ik en iederen avond loop ik naar diezelfde gracht en ik voel een
looden, onontkoombaren druk. Ik kom naderbij, reeds zie ik haar verlichte venster,
noodlottige rechthoek in den stillen avond. Iedere stap brengt mij nader bij mijn
noodlot en ik kan het niet meer uithouden; ik ben nog zoo jong. Alle sappen, alle
energie wil naar buiten stroomen.... De wereld lokt en haar stem is de stem van mijn
onrustig en opstandig hart, dat uit wil stormen over wijde vlakten.... Zij maakte mij
tot man, haar liefde deed mij stijgen boven de hoogste boomen en de steilste bergen;
zijzelf werd ouder. Lamplicht, hetzelfde lamplicht, de klok, die tikt op eendere wijs
en haar gezicht dat niet meer jong is.... een herfstbloem, die weldra zal verwelken.
Voor haar de herfst, voor mij de lente.... o ondraaglijk verwijt,
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wroeging, die vreet in het gezonde vleesch. Schuld, niet meer te dragen schuld en
toch zal ik vluchten, vèr weg van de oude boomen en deze oude liefde, die mij zoo
dierbaar is.... Mijn nachtgezicht voor den spiegel, de wreede doodskop treedt uit het
vleesch naar voren.... Moordenaar, roofdier, dat zijn prooi besluipt.... O God, zij was
zoo lief en aanhankelijk; alles heeft zij voor mij gedaan en iederen dag wordt zij
liever, roerender.... iederen dag wordt haar liefde grooter.... De lichte rechthoek in
den donkeren gevel, daarachter zij, die heel mijn leven was.... ik koop sigaretten bij
het sigarenmannetje. Ik praat langer met hem dan noodzakelijk is, want ik durf niet
teruggaan naar die oude kamer.... Eén keer, één keer toch zal ik haar alleen moeten
laten.... moordenaar, moordenaar.... Stawrogin voor den spiegel.... Ik moet het doen,
mijn God, ik zal het één keer moeten doen.... ik ben nog zoo jong. De wereld lokt,
de bloemen geuren, het nieuwe leven begint.... Hoe zal ik het haar zeggen, ik kan
het niet zeggen, maar één keer, één keer zullen onherroepelijke woorden te voorschijn
springen tusschen dunne, wreede lippen.... Zij zal bleek worden, ditmaal bezwijmen,
zwak en hulpeloos liggen op het versleten kleed van den divan. Wat heb ik gedaan,
mijn God wat heb ik gedaan.... dat bleeke gezicht, die smeekende oogen.... Ik heb
het gedaan, ik zal het eenmaal moeten doen.... schuld, wroeging, liefde.... vergeef
mij liefste, vergeef! Vergeef, ik smeek het je op mijn knieën, vergeef en laat mij
vliegen uit de kooi.... ik ben nog zoo jong, de wereld lokt van alle kanten.... ik moet
je laten in die oude kamer, alleen, zeer alleen. Maar één keer, na maanden, na jaren
zal ik terugkeeren.... Dan zullen wij weer zitten bij het bekende lamplicht en misschien
ben ook ik dan oud geworden, even oud als de kussens op den divan en de gordijnen
voor de ruiten.
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Vluchtende droom
door A.J.D. van Oosten
Herinnering aan vele nachten
zwerft voort in elken nieuwen droom,
van bloed en ziel de diepste krachten
vervoerend buiten doel en toom
ontkomt de geest aan wil en schroom.
Het zijn geen klanken of signalen
waar deze tocht op gaande is,
slapender lied dan ademhalen
drijft licht door alle duisternis
van liefst verlies of zoet gemis.
Wij hebben elken steun verloren
in dit onschendbaar paradijs,
goed noch kwaad wordt hier uitverkoren
het is een steeds ontruste reis
die ons teeken laat noch bewijs.
Geen voetstap kan behouden worden
tusschen zijn aanvang en zijn eind,
't is toeven in een andere orde
waar heugelijker 't leven schijnt,
waar 't vluchtiger verdwijnt.
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Kroniek
Weerglas
De kranten brachten eenigen tijd geleden de tijding, dat de schilders Nico Eekman,
J. Ouwersloot, Kreel Damen, Cor de Wolff, Jan Strube en Louis Schrikkel een nieuwe
groep, de P o p u l i s t e n , hadden gesticht.
Wij zijn hiermede, nadat thans alle ismen aan een keerpunt of op een nulpunt zijn
gekomen, zoodat in alle landen de vraag ‘what next’ wordt gesteld, een nieuw isme
rijk geworden. Het zou niet de moeite loonen hier langer bij stil te staan, indien deze
groep niet een streven formuleerde, dat ongetwijfeld aandacht vraagt. De populisten
herstellen namelijk het onderwerp en het vertellende element in de beeldende kunst
en streven naar een zoo groot mogelijke populariseering. Wat het herstel van het
onderwerp betreft zou men bijna denken aan een anti-Bremmer vereeniging of een
contra-Mondriaan-beweging. Voor den heer Bremmer die zijn leven lang de menschen
heeft trachten af te brengen van het onderwerp moet het oprichten van een
schildersvereeniging tot herstel van het onderwerp wel een zeer droevige ervaring
zijn.
Overigens komt het populisme wel wat laat. Hoe men ook oordeelen moge over
de surrealisten, zij hebben ongetwijfeld de historische verdienste gehad, langs de
angstige en gevaarlijke wegen der onderwereld de kunsten weer uit de beperkingen
der abstractie naar de aanrakingen met het concreet levensgebeuren te voeren.
Bovendien zijn er tal van schilders die nooit de destructie van het onderwerp ten
volle hebben beleden en toch allesbehalve tot een verouderde generatie behooren.
De terugkeer van het vertellende element is wellicht het zwakste punt. De echte
‘vertellers’ in de beeldende kunsten zijn nooit de sterksten geweest. De navolgers
van Giotto werden typische vertellers, dikwijls nog boeiend om te volgen, maar toch
altijd verdund, verzwakt, vermagerd ten opzichte van de kracht en de hoogte van het
voorbeeld. De vertellers worden de genreschilderijtjes der vorige eeuw, de schilders
van groote historische tafereelen.
Wie het vertellen principieel in zijn vaandel voert komt de maatschappij der burgers
in het gevlei, die met de kunst feitelijk alleen in het anecdotische schilderstukje raad
heeft geweten en, sedert M a n e t , aanvankelijk heftig te keer is gegaan en zich later
aldoor onverschilliger heeft gedragen ten opzichte der kunst.
Een ‘zoo groot mogelijke populariseering’ van de beeldende kunsten ligt overigens
in den tijd. Men wil dat in de vereenigde Sovjetrepublieken. Het nationaal-socialisme
wil het eveneens. Tal van drastische overheidsmaatregelen willen dwingen wat van
nature blijkbaar niet gaat. Wie die pogingen leest wordt vaak getroffen. Zoo zou het
moeten zijn; zoo zou er een rijker
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kunstleven in dieper beddingen kunnen stroomen. Maar wat eens van onderaf werd
gevoed of van boven af door Byzantium met grooten rijkdom van middelen werd
opgelegd, wordt nu met gebrekkig materiaal, voor het meerendeel middelmatige
krachten en een geestelijk armoedigen achtergrond tot een caricatuur van vroeger
tijden gemaakt. Misschien dat het toch een voorspel is van komende veranderingen....
Forceeren gaat weleens vooraf aan hetgeen later een eigen natuurlijken weg volgt.
Niemand weet bovendien wat eigenlijk de vox populi is. In den Haag heeft men daar
onlangs mee bedoeld, toen er een standbeeld voor wijlen de Koningin-Moeder moest
worden opgericht, de fatsoenlijke Haagsche burgerij. Wij weten wat deze onder
beeldhouwkunst verstaan en wat de huiskamers en salons op dit gebied te zien geven.
Men kan er toe komen dit niet de vox populi te noemen, maar de vox der van kunst
afkeerige 19e eeuwsche burgerij.
Indien de populisten deze met anecdote en onderwerp wil winnen hebben zij
inderdaad de gevoelige snaar getroffen. Maar of dit de vormen en middelen zullen
zijn, die de kunst weer kunnen verlossen van haar anti-maatschappelijke positie en
het verband met de niet-kunstenaars (een negatieve omschrijving is wellicht het
beste) hergeven, het is zeer de vraag. Daarvoor lijken deze vormen en middelen te
klein-burgerlijk, te benepen, te pietepeuterig en gericht tot een verkeerde groep. Er
zit te weinig klank in, te weinig volheid van geluid, om in de toekomst hieruit de
evenwaardige vormen te mogen verwachten van een kathedralen-kunst. Geen copie,
maar evenwaardige vormen. De wereld die de populisten suggereeren is die der
Zondagschilders, genrestukjes en historie-schildering. Vieux-jeu. Trouwens Henri
Julien Rousseau is hen reeds voorgegaan zonder het modernisme te kunnen bevrijden
van zijn beperkingen tot kunsthandel, verzamelaar, museum en snob. Integendeel,
het modernisme heeft Henri Rousseau eenvoudig ingelijfd bij de kunstgarde en er is
genoten van zijn kinderlijkheid en natuurlijkheid, zooals men in Parijs thans van de
koeien en derzelver gewoonten geniet in café en lunchroom. Tegennatuurlijke
natuurlijkheid.
Nog treft een andere kant van dit populisme. Ieder die het werk van Nico Eekman
reeds jaren placht te volgen, kent de cerebrale zijde er van. Lijn en vlak boeiden hem
altijd uitermate, maar het onderwerp liet hem evenmin koud. Boven een ietwat
moeizaam construeerend aesthetisme, dat zoo nu en dan tot schoone, strakke
fragmenten voerde, kwam hij vroeger zelden uit. Later werd hij lichter, speelscher,
vrijer, maar zijn aard - hoe kan het anders - bleef toch aesthetisch-cerebraal
geaccentueerd. Hij zou de laatste zijn van wien men een populisme zou verwachten.
Dit doet wel vreezen, dat de beweging meer gewild dan gegroeid is uit een werkelijken
drang. Populisme vertolkt een deel van den tijd, maar volgzaam, achternakomend
en geforceerd.
A.M. HAMMACHER
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Japansche danskunst
Van al de exotische dansen, waarin wij Westerlingen slechts den uiterlijken schijn
en de verfijning van de ongewone en soepele plastiek kunnen genieten bijna zonder
ooit tot de emotieve kern ervan door te dringen, die immers uit een temperament
voortkomt, radicaal verschillend van het onze, zijn die van Japan misschien de meest
geraffineerde en als zoodanig alleen reeds van belang als uiting van een eeuwenoude
en hoogstaande cultuur. De dansen zijn er geheel opgebouwd volgens de lijnen van
symboliek en ballettradities, nauw verwant aan die van het antieke gedanste en
gezongen tooneel ‘Nô’1).
Vandaar dat deze danskunst ons publiek bijna geheel onbekend is en dus onbemind,
wat wel niet anders kan, daar een gansche schooling en vóóropleiding noodig zou
zijn om het wezen dezer kunst te kunnen peilen en de waarde ervan te schatten.
Des te dankbaarder mogen wij zijn dat enkele solodansers, voortgekomen uit de
imperiale balletscholen van Tokio, waar eerst sinds het begin dezer eeuw ook vrouwen
worden toegelaten - voordien werden ook op het tooneel vrouwenrollen steeds door
mannen gespeeld - den weg naar Europa gevonden hebben en er hun kunst, eenigszins
geadapteerd aan het onvoorbereid publiek, komen brengen. Deze dansers zijn Toshi
Komori en zijn vrouwelijke partner Takebashi die, zonder hun land te verraden, hun
kunst wisten te transponeeren onder weglating van veel onbegrijpelijke symboliek
en traditioneele gebaren, slechts voor de ingewijden verstaanbaar en die meer
dramatische dan plastische waarde hadden. Op dergelijke wijze vereenvoudigd bleef
toch de ziel van den dans onaangetast.
Iets anders was het met de begeleidende muziek. De origineele Japansche
instrumenten bestaan uit fluiten, guitaren en trommels, meest een of twee zangers
die de hoofdmelodie aangeven en de instrumenten die voor de begeleiding en het
gecompliceerde rhythme zorgen. In onze ooren klinkt het geheel onverdragelijk
valsch en niet zonder oorzaak, daar de atonaliteit en het verschil van de
accoordafstanden scherper dissonanten teweeg brengen dan de meest
vooruitstrevenden onzer moderne componisten ooit zouden durven schrijven.
Hier was dus een totale transpositie noodig, voor piano of orkest. Dat dit alleszins
voldoende was bleek uit het feit dat enkele dansen, die met de authentieke muziek
van electrisch versterkte gramofoonplaten werden gegeven, een veel zwakkeren
indruk achterlieten.
Van het danspaar is de man ongetwijfeld de meest belangrijke en de stuwende
kracht. In Japan waren het vooral de geisha's van de eerste (hoogste) categorie, die
de meest zorgvuldige opvoeding genoten, en soms tot bekende danseressen
uitgroeiden. Haar kunst bleef echter altijd gebaseerd op een gratieus oogenspel, zij
wilden behagen en afleiden, meer niet; het was

1) Zie ‘Het Japansche Tooneel’ in Elsevier, Met 1934.
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zuiver decoratieve plastiek. De moderne Japansche danseres, zij die in de balletschool
werd gevormd met het doel een tooneelloopbaan te beginnen, behield toch in haar
kunst dat karakter, want al de door haar uit te beelden figuren dienden binnen het
domein te blijven van wat de vrouw past, met volmaakte uitsluiting van alle natuurlijk
menschelijke emoties, die men nu eenmaal volgens de Japansche begrippen niet dient
te toonen, zelfs in kunstzinnige uitbeeldingen overgebracht. Op dit punt blijft zelfs
de meest vooruitstrevende Japanner onverbiddellijk; trouwens ook op het tooneel
ziet men de theatrale uitbeelding van het dagelijksch leven op een heel ander plan
gebracht. De kunstenaar wenscht zijn hart geheel te laten buiten zijn kunst, die andere
waarden kent en zich volgens de streng gevolgde traditie ontwikkelen moet.
Vandaar dat de moderne danseres Takebashi in wezen hetzelfde brengt wat de
geisha's eeuwen voor haar reeds dansten. Zij is het bekoorlijke wezentje, een bonte
kolibri gelijk in haar kleurige zijden kimono's, de breede geborduurde ‘obi’ om het
middel gestrikt, de gouden waaier als een kostbaar speeltuig in de sierlijke kleine
handjes. De voeten zijn gestoken in de balletschoenen van zacht wit leer, die ook de
acteurs dragen, gespleten tusschen de teenen. Zoo danst zij een vreugdigen lentedans,
met een altijd weerkeerend figuur, als een plastisch leitmotiv, bestaande uit het naar
achter slaan van de lange mouwslippen, die als vlinders rond haar slanke gestalte
warrelen. Het doet even denken aan het regelmatig herhaalde gestyleerde gebaar
waarmee de Javaansche danser de doekslip die van zijn middel afhangt, omzwaait.
Dan is het de verloofde, die in den maannacht wandelt, de kleurige papieren
lantaarn over den schouder, en plots den brief van den minnaar, een rijstpapieren rol,
als een lang wit lint over den schouder slaat. Koket en gratieus is het afwisselend
gespeel met de lantaarn, den brief en de parasol, die even zooveel helkleurige
attributen zijn rond de wervelende centrale figuur. Iets van een breeder emotie breekt
door in het wiegelied, als zij ronddwaalt met de pop, die realistisch het kind voorstelt.
Doch altijd blijft de emotie in conventioneele theatervormen uitgedrukt, die het
op een on-menschelijk plan brengen, waar de decoratieve plastiek den boventoon
voert; uitgevoerd volgens een ingewikkelden ritus van voorgeschreven passen waarvan
wij zoowel de onderlinge harmonie als de modulatie en graduatie van het rhythme
bewonderen, al vat men de beteekenis der symboliek ook niet.
Toshi Komori, in de viriele kracht van zijn figuren en den nauw bedwongen
innerlijken gloed, die ondanks alle Japansche conventie door al zijn dansen heenslaat,
aanvurend en bezielend werkend, heeft onmiddellijk een nauwer contact met de zaal.
Behalve de aantrekking van de prachtige costuums, de eigenaardige techniek, die
door een plotselinge lichaams- of halsverwrichting een heel bijzonder effect maakt
en de exotische muziek, is er de persoonlijkheid van den kunstenaar, die alle kloven
van onverstand weet te overbruggen om
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den toeschouwer te doen ontbranden aan zijn eigen dansvuur. De stelling is
ongetwijfeld aanvechtbaar of een uitheemsch kunstenaar het recht heeft zijn moeilijk
voor oningewijden te begrijpen kunst te vereenvoudigen met het uitsluitend oogmerk
zich aan zijn publiek te adapteeren. Doch in wezen blijven de kracht en de beteekenis
van elken dans onveranderd en innerlijk geheel Oostersch van inspiratie. Men laakt
elke schuchtere poging tot vereuropeesching in een exotisch kunstenaar, doch juicht
de nieuwe programma's van blanke danseressen toe, die na een vluchtige
wereldtournée oppervlakkige impressies meebrengen uit Bali en Siam en China en
Afrika en uitheemsche dansen uitvoeren die, zelfs met authentieke kostuums en
zorgvuldig bestudeerde grime, nauwelijks ook maar een uiterlijke illusie kunnen
geven. Hoeveel dichter bij de oorsprongsbron blijven dan Komori's vertolkingen.
Daar zijn in de eerste plaats de religieuze, de priesterdansen. Zij zijn bijna alle
zuiver ceremonieel, geheel volgens de voorgeschreven ballet en godsdiensttradities
uitgevoerd - deze gaan hier nauw samen en een afwijken ervan zou heiligschennis
zijn - en hebben tot doel den hoogst eenvoudigen dienst in den geheel van uiterlijke
symboliek gespeenden Shinto tempel op te luisteren. Deze priesterdans is een
onmisbare schakel in den ‘Dienst van den Puren Geest’ waarvan de eenige zichtbare
voorstelling een matzilveren spiegel is, in tegenstelling met het door de andere helft
van het Nipponeiland beleden Bouddhisme, waar men een reëeler uitbeelding der
Godsfiguur aantreft.
Alle wijdingsdansen, ook die voor de zoo hoog in eere gehouden ziel van de
voorouders, zijn streng afgemeten, weinig bewogen, doch weer met die verfijnde
gratie, soepel gespeel van polsen en waaier, die den Japanschen danser kenmerkt.
Levendiger van vaart en rijker geschakeerd van expressie zijn de gedanste legenden,
de voorstellingen van mythische of geschiedkundige figuren, waarbij de dans soms
dicht het gebied der pantomime nadert. Het ovaal van het gezicht is als een
bleekblauwe Pierrot beschilderd, de wenkbrauwen op onnatuurlijke hoogte
aangebracht, een bewust-onnatuurlijke en gestyleerde schminkwijze die men ook op
het tooneel vaak aantreft. Een kleine mijter staat op den zwarten helm van het haar.
Geciseleerde armbanden klinken aan de polsen en den linkerenkel. Het rijk
geborduurde, sleepende kleed, bemoeilijkt den gang, doch dra ontdoet de danser zich
van het bovenkleed en het bonte galagewaad, als een vrucht die uit een kleurige schil
wordt gepeld, en in zeer schoone standen, die aan uitheemsch beeldhouwwerk
herinneren, beweegt hij zich, de mat-oker tors fonkelend van bejuweelde versierselen.
Dan is er plotseling een komische noot als hij tezamen met Takebashi een der
zeldzame duetten danst, den dans van de drie hoeden, waarvan de vrouw er één op
het hoogopgestapelde blauwzwarte haar draagt, de twee andere als groote bloemen
in de hand houdend. Het is een koket gespeel en een behendig jongleeren met de
prachtige kleuren van de fel tegen elkaar afstekende kimo-
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no's en de roodblauwgroene hoeden, waartusschen de gouden waaiers als groote
vlinders glanzen. Toch is er iets mechanisch in de afgemeten passen, iets wat de
groote Engelsche tooneelist Gordon Craig ertoe bracht de Japansche spelers als
‘super-marionetten’ te betitelen. De loop is gestyliseerd, enkele gebaren als die van
de armen of de opgetrokken knie welke men ook bij de danseressen van de Cambodge
terugvindt, keeren steeds weer. Men zou deze in drie groepen kunnen verdeelen: die
van de magische formule; de imitatie van het spontane, normale gebaar (plastisch
getransponeerd voor de Japansche ‘tooneel’-werkelijkheid, die nooit natuurgetrouw
mag zijn) en ten laatste de op een speciale techniek berustende geste van den jongleur
of de spierprestatie van den acrobaat.
Een steeds stijgende vaart gaat door de dansnummers van Takebashi, die in deze
samendansen, aangespoord door haar tegenspeler, wel haar climax bereikt. Het
hoogtepunt van Komori's kunnen geven de krijgsdansen, een heele reeks onderwerpen
van strijd en vlucht en uitputting en verwonding, van overwinning en harakiri,
uitgebeeld op gesaccadeerde rhythmen van droogklinkende muziek, vreemd
onderbroken soms door het massale en hooge geluid van een eentonige vrouwestem,
die de sfeer van strakgeladen spanning, door den danser geschapen, accentueert.
Met het lange, kromme zwaard glinsterend tegen het naakte bovenlichaam, de
lange haren nauwelijks door een gestreepten voorhoofdsband bedwongen, is hij de
eenvoudige soldaat, die zich voor den krijg opmaakt en er zich ook innerlijk op
voorbereid. Of in de rijke gewaden van den veldheer schijnt hij zichzelf in een trance
op te voeren die hem tot de zege zal brengen. Meer realistisch is de uitbeelding van
den strijd zelf, een lang gevecht met een mechanisch rhythme van de steeds uitslaande
sabel, in elkaar overvloeiende figuren van zuiver schoon en sculpturale breedheid.
Dan de verwonding, het uitgeput neerzinken en het sterven, waarbij het
witgeschminkte gezichtsmasker van een ontroerend tragische werking wordt.
Toshi Komori en Takebashi zijn beiden even waarachtige en oprechte kunstenaars
als representatieve figuren van hun ras, wier mentaliteit dan al verre van de onze
mag afstaan, doch wier kunst, zooals deze twee het bieden, ons zeker wat te zeggen
en te leeren heeft. En de prachtige kostuums, rijk en kleurig, zonder daarom ooit iets
van de natuurlijke distinctie in te boeten dragen ook tot verhooging van het visueele
genot bij. In dit verband moeten de enkele authentieke middeleeuwsche gewaden
worden genoemd, zooals ook de ‘Nô’ spelers die nog vaak in hun bezit hebben en
waarvan de kleurengloed door den tijd als geadeld en gerijpt schijnt.
Te hopen is dat bij de voorgenomen Europa-tournée ook Holland een beurt krijgt,
zoodat men zich persoonlijk van de waarde dezer exotische kunst overtuigen kan.
CORNELIUS CONYN
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DE JAPANSCHE DANSER TOSHI KOMORI IN EEN HARAKIRI DANS
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W. SCHUHMACHER AMSTERDAM PORTRET VAN MEVROUW D.

W. SCHUHMACHER AMSTERDAM EENDJE MET HANDSCHOENEN
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W. Schuhmacher's nieuwe werk
In zekeren zin nadert het werk van den schilder Schuhmacher steeds meer de
volmaaktheid; met hetzelfde tempo, waarin dit geschiedt, groeit in mij een innerlijk
verzet; niet tegen de - betrekkelijke - volmaaktheid, maar tegen den geest van dit
werk.
Schuhmacher is geleidelijk tot steeds verder gaande detailleering gekomen; hij is
een der nieuwe fijnschilders, een gilde, dat in grooten bloei verkeert. Men heeft dit
curieuse tijdverschijnsel - een reactie als zoovele - als een feit te aanvaarden. Het
doet er overigens niets toe, hoe men schildert. In een tijd als deze, waarin tegelijk
Permeke den boender hanteert en de fijnschilders met de punt van een naald schijnen
te opereeren, kan niets ons meer verbazen. En waarom zou schoonheid niet op
beiderlei wijze kunnen ontstaan? Als Schuhmacher dus meent op deze wijze, door
het ‘en détail’ zien van het leven, dit leven te kunnen sublimeeren, is dit zijn recht,
te meer, omdat hij een knap schilder is, zij het meer lineair dan coloristisch, en een
voortreffelijk teekenaar. In deze detailleering nu bereikt hij merkwaardige resultaten
en men kan hem daarbij de deugd toeschrijven, dat hij zijn composities in het
algemeen zoo gesloten weet te houden, dat de bijzonderheden het geheel niet
verstoren.
Nu wederom een aantal nieuwe werken van Schuhmacher 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 getuigt van zijn groote werkkracht is het wellicht
goed, tegenover de loftuigingen van anderen eenige woorden van critiek te plaatsen.
Wat wil Schuhmacher? Ten slotte hetzelfde als ieder ander schilder wil:
herschepping, verwerkelijking van zijn droom. Ook hij ziet achter het leven iets
geheimzinnigs, dat ongrijpbaar is, maar dat hij toch wil benaderen. Hij wil dat niet
oproepen uit een romantische verdoezeling van kleur en vorm en ook is hij geen
surrealist. Hij wil zijn droom weergeven dwars door de nuchtere werkelijkheid heen,
doch zoo, dat al die kleine bijzonderheden van het leven op aarde worden
getransponeerd tot iets, dat louter van den geest is.
Is hij daarin geslaagd? Het schijnt mij, dat hij steeds verder van zijn doel afraakt.
Een paar jaren geleden scheen het, dat door dit koele, gereserveerde werk een warmer
adem ging blazen. Schuhmacher ging in den letterlijken zin des woords kleur
bekennen zonder dat het geestelijke daaronder leed. Zoo herinner ik mij van een in
dezelfde zalen gehouden tentoonstelling (1932) een klein landschap uit Toscane
(afgebeeld in onzen jaargang 1932, deel LXXXIII, plaat LXIX), dat als een droom
was, zoo fijn en tegelijk zoo reëel. Dit was een subliem werk van een hoog geestelijk
niveau; het wekte groote verwachtingen op, die zich tot dusver niet hebben
verwezenlijkt. Van deze nieuwe schilderijen kan men niet zeggen, dat ze zijn ontstaan;
ze zijn v e r v a a r d i g d ; de ontroering, zoo die er was, is er in doodgeloopen bij
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gebrek aan adem. Weliswaar is er een zekere transpositie van de werkelijkheid, welke
dus duidt op een geestelijk proces; de stof is echter niet van geest doortrokken, maar
zij is omgezet in een andere stof. Er is een krakerige hardheid, waaruit het leven
schijnt gevloden. In de landschappen schijnt alles, bergen en huizen van dezelfde
papierige, knisterende substantie te zijn gebouwd.
Het opmerkelijk portret van een dame, liggend in een duinlandschap, is impeccabel
geschilderd; er zijn prachtige details als het kleine bloemstilleven in den linker
benedenhoek. Fraai zijn de handen, de lijn van de beenen. Afgezien van het feit, dat
de eenheid tusschen portret en landschap ontbreekt, is het echter niet het menschelijke,
het innerlijke leven van deze vrouw, dat tot ons spreekt, maar haar uiterlijke
verschijning.
Wat te denken van het stilleven van een dood eendje, dat ligt in twee, als door
astrale handen bewoonde handschoenen, waarvan de eene zich om den hals schijnt
te klemmen? Bovenmate knap is het geschilderd en wie van de schilderkunst verlangt,
dat zij alleen een kwestie is van vorm, kleur en lijn, kan dit stilleven hoogelijk
bewonderen. Maar wie een verschil in geestelijke waarde kan ontdekken tusschen
een subliem geschilderde roode kool en Rembrandt's laatste zelfportret, zal aan dit
stilleven van Schuhmacher geen hooge waarde kunnen toekennen. De voorstelling,
welke zich hier wegens de niets verdoezelende zakelijkheid opdringt - hoe kán men
zich daaraan onttrekken? - heeft iets wreeds of pervers. Als Schuhmacher er niets
mee ‘bedoeld’ heeft, is het althans een zinledige en volslagen onbelangrijke
vertooning.
Tot deze paar voorbeelden moet ik mij bepalen. Het is te hopen, dat Schuhmacher
zich uit deze periode snel verlost. Wanneer hij behalve een begaafd schilder ook een
diep-levend mensch is, is dat mogelijk....
J. SLAGTER

Boekbespreking
Marianne Philips, Bruiloft in Europa, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1935.
Een in zekeren zin modern, althans na-oorlogsch, ‘huis vol menschen’. En toch,
hoeveel van het vroegere, traditioneele, is er nog over in het oude Weensche huis.
Waar de huisheer zelf, de oude Johannes Hodl, en zijn vrouw - het gouden bruidspaar
van dit oogenblik - beneden wonen, en zijn onderling zoo sterk verschillende huurders
op de verdiepingen. Boven huizen de verhongerende gravin en haar dochter; de
tachtigjarige Meyer Jonathan met zijn tot het communisme neigenden kleinzoon;
Maria Ritter, de eenmaal wereldberoemde coloratuurzangeres; Herr Friedemann, die
aan de kleinburgerij lage bedragen leent tegen hooge rente, en nog zoovele
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anderen, tezamen biedend een wel bijna kompleet beeld van de naoorlogsche wereld...
De geschiedenis tevens van de halve eeuw, waarvan de voleinding in het Hodl-gezin
vroolijk gevierd wordt, den geheelen dag, het geheele boek door. Dit boek immers
is de ‘roman’ van een enkelen dag (roman tusschen aanhalingsteekens, want de
betiteling is hier nauwelijks van toepassing; levensbeeld, schets van hedendaagsch
Weensch leven, van europeesch leven, als men wil, ware juister).
Een uitstekend geschreven, zeer geestig en onderhoudend boek. Een tikje verteederd
sentimenteel hier en daar - och, daar houden, heel innerlijk, toch de modernste lezers
nog wel van - maar in de eerste plaats zeer menschelijk en ruim van opvatting,
objectief en mild. Communist of conservatief, veelbelovende jeugd of armelijke
ouderdom, de mensch in al zijn verschijningsvormen is Marianne Philips lief en een
interessant voorwerp van haar toegewijde aandacht en haar fijne, werkelijk beeldende,
evoqueerende kunst. Dat is wat al haar boeken, maar dit vooral, zoo sterk levend en
boeiend maakt.
Toch is hiermede nog niet alles gezegd. Deze schrijfster bezit ook ‘nog iets anders’.
Een sterk begrip n.l. van het mysterie dat in ieder mensch schuilt en dat ook de best
beeldende kunst niet vermag te beschrijven, omdat het nu eenmaal hoogstens te
suggereeren, nooit te beelden of te beschrijven valt. Van Meyer Jonathan, den
80-jarigen jood, zegt zij: ‘Maar Meyer Jonathan draagt niet alleen een jonge
argeloosheid in zijn klare oogen, e r i s d a a r n o g i e t s a n d e r s , (Ik spatieer,
H.R.) waarvoor de menschen geen naam meer hebben, omdat het ligt buiten de
omheining waartusschen menschelijk verstand namen geeft. Het bindt den blik van
den ander, tegenover hem, in een verlangen om dit onbekende bekende, deze
naamlooze helderheid, nader te komen. En dan glimlacht Meyer Jonathan en neemt
zijn stalen bril af en is opeens weer een klein wit Joodje met honderden fijne rimpeltjes
om zijn grooten neus en een amechtig kuchje. Zoo kan hij tusschen de menschen
wandelen en niemand behoeft te zien dat God met hem wandelt. -’
Als ik wel zie, groeit deze schrijfster nog voortdurend. Zij behoeft zich
waarschijnlijk nog slechts grooter doeleinden te stellen om op nog hooger plan te
slagen.
H.R.

Willem Elsschot, Tsjip, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, zonder
jaartal.
Weer een geestig, sceptisch spottend, vaak zelfs mal railleerend verhaal - dat toch,
door alles heen, een uiting van liefde is. Voorbij de eerste helft vooral is Elsschot op
zijn best. Het eenige wat ons - opnieuw - hindert in dit eenvoudige, pretensielooze
boekje van een pittigen geest vol galgen- en anderen humor, een schranderen kerel,
die gewoon is de wereld uit te lachen en zijn leed te verslikken, dat zijn de groote
woorden waarmee Greshoff zich
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voor de zooveelste maal verbeeld heeft het op te moeten vijzelen. Groote woorden
en marktgeschreeuw - waarachtig, zelfs geen op ‘best sellers’ beluste uitgever heeft
‘ervan terug’! ‘Voor wie werkelijk lezen kan, ligt er in dit boek, dat boeiender is dan
menig detective verhaal, definitief vastgelegd de tragedie van het vaderschap’. ‘Het
zou mij niet verbazen, wanneer deze roman tot een groot succes geroepen wordt’
(geroepen, het staat er! ‘Unberufen’, zou men er achter willen prevelen. H.R.) Loop
toch heen, meneer, met je tragedie en je gróóte succes! Je weet toch zelf heel goed,
dat Elsschots boeken heelemaal niet voor de massa zijn en wat een schik hijzelf moet
hebben in die ‘tragedie van het vaderschap’, hier ‘definitief vastgelegd.’ Goddank,
eindelijk, een eeuw na Balzac's P è r e G o r i o t !
Het attest staat ditmaal niet achter den titel van het boek zelf maar aan de
binnenzijde van het omslag; de volgende maal komt het waarschijnlijk buitenop en als dát dan niet trekt....
Maar is het niet jammer van Elsschots sobere kunst? En van zijn overigens zoo
aantrekkelijk stille figuur? Mij dunkt, als er iémand in de wereld is, wars van groote
woorden en luiden trommelslag....
H.R.

F.V. Toussaint van Boelaere, Turren, Antwerpen, De Sikkel.
(In mijn exemplaar heeft de schrijver gelukkig zelf een jaartal geschreven).
En ziehier nog een andere vlaming, wiens productie niet voor ‘'t gemeen’ is. Stil,
ingetogen werk. ‘Kartons voor een tapijtwerk’, staat op den titel. Inderdaad. Op stiller
gestileerde, gedistingeerder onderdrukte wijze heeft nog wel haast niemand zijn
dichtersidealisme, zijn afkeer van de wereld geuit.
Niet het sterkste werk van Toussaint, deze ‘Turren’, zal men nochtans zeggen
misschien. Maar leest men dezen schrijver wel in de eerste plaats om kracht van
zegging? Of is het zijn vorm, altijd vol en rijk ondanks de stilte, waardoor zijn lezers
- zijn weinige, maar echte vrienden - altijd weer bekoord worden? Er zal binnenkort
een bibliografie van Toussaint's tot heden verschenen ‘oeuvre’ verschijnen, met eenig
commentaar.... Wie meer van hem weten wil, die schafte zich dat boekje aan.
H.R.

Helma Wolf Catz, Marjan, Film van een Jeugd, Bussum, C.J.A. van
Dishoeck 1934.
In haar voorwoord zegt de schrijfster o.m. het volgende: ‘In deze tijd van geringe
belangstelling voor het boek in het algemeen en voor het omvangrijke boek in het
bijzonder, heb ik gemeend, dat de lezer niet naar de schrijver, maar de schrijver naar
de lezer moet komen. Daarom heb ik dit boek geschreven in filmbeelden. Maar de
boeiende vaart mag niet ten koste van de diepte gaan. Want deze diepte of
psychologiese verdieping kan de auteur niet meer ontzeilen.’
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Ik moet eerlijk bekennen, dat na dit voorwoord mijn verwachtingen omtrent dit
schriftuur niet bijster hoog meer waren gespannen. Ik heb nu eenmaal een ingekankerd
wantrouwen tegen schrijvers, die zich van te voren meenen te moeten excuseeren
over den vorm van hun werk. Ik heb dat zelf ook eenmaal gedaan en ik weet, dat het
lafheid is, een te grootere lafheid, omdat zij zich voordoet als een welwillend
glimlachende edelmoedigheid. Trouwens een boek als ‘De Klop op de Deur’ en de
ervaringen van leesbibliotheekhouders zijn er om de feitelijke onjuistheid van de
door de schrijfster opgeworpen stelling te bewijzen. Het publiek heeft volstrekt geen
afkeer van dikke boeken, als die dikke boeken het maar bieden, waaraan het behoefte
heeft. En die behoefte.... ach ja, daar kan men zich naar richten, maar hoe meer men
dit doet, hoe minder men zich bezig houdt met ‘litteratuur’, want die vraagt nu
eenmaal beoordeeld te worden naar een andere norm. En wanneer mevrouw Wolf
dan met dat fraaie zinnetje aankomt van die diepte of psychologische - we zullen
minister Marchants ordelievende droomen in zake zijn spelling maar niet verstoren!
- verdieping, welke de auteur niet meer kan ‘ontzeilen’ (!), dan zinkt ons waarlijk
de moed bijna in de schoenen om aan zoo'n diep boek te beginnen.
Gelukkig valt alles geweldig mee. De schrijfster moet wel een heel zwak oogenblik
gehad hebben, toen zij zichzelf verleidde tot het schrijven van dit voorwoord, want
het boek zelf, al is het geen meesterwerk, staat toch op een heel wat behoorlijker
plan. Het geeft inderdaad in flitsen een brok moderne jeugd weer. Toch moeten
filmbeelden als deze het afleggen tegen een ‘ouderwetschen’ roman als ‘Ruth Teiling’
van mevrouw Selleger-Elout of ‘Begin’ van Diet Kramer, hoewel ook deze boeken
hun duidelijke zichtbare fouten hebben (bij mevrouw Selleger-Elout de geforceerde
sociale tegenstelling, bij Diet Kramer het romantisch slot). Op de filmbeelden van
mevrouw Wolf hebben deze romans voor, dat zij het jeugdbeeld onaangetast laten
in zijn organischen groei. Mevrouw Wolf geeft een reeks momentopnamen, die de
lezer maar verifieeren moet op hun samenhang en waarschijnlijkheid. Juist de
‘keerpunten’ in zoo'n jeugd-ontwikkeling, die lang niet altijd n a a s t elkaar liggen,
maar dikwijls elkaar kruisen, zoodat men van een ‘reculer pour mieux sauter’ zou
kunnen spreken, komen hier niet tot hun recht. Zij liggen in den regel precies tusschen
twee filmbeelden in en zoo rest ons niets anders dan maar op gezag van de schrijfster
aan te nemen, dat op A B volgt en niet X of Y. Zoo laat mij b.v. het filmbeeld ‘Dépit’
volkomen in het onzekere omtrent de motieven van Marjan, die het wel accepteert
met Bousset naar Parijs te gaan, maar hem ‘de belooning’ weigert voor zijn
‘royaliteit’. Wij kunnen een dozijn vermoedens opstellen, maar de gegevens om uit
dit twaalftal de eene juiste uit te kiezen, worden ons niet verstrekt. Of is Marjan hier
plotseling ‘onbegrijpelijk’ geworden, omdat de s c h r i j f s t e r opzag tegen de
consequenties, die zij thans
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uit de vooronderstellingen van haar boek zou moeten trekken? Laat zij Marjan ten
slotte niet in een ziekte vluchten in plaats van haar in aanraking te brengen met de
‘eeuwige’ zakelijkheid der levenstragiek, die haar reinigende kracht uitoefent zonder
psychiaters en ‘groote kunstenaars’!
ROEL HOUWINK

Albert Kuyle, Jonas, Hilversum, Paul Brand's uitgeversbedrijf 1934.
Eén van de beste, krachtigste boeken van 1934 was ongetwijfeld Albert Kuyle's
‘Jonas’. Men behoeft het maar te leggen naast een werk als Joseph Roth's ‘Der
Anti-christ’ om te constateeren, hoeveel scherper en principieeler (dat beteekent hier
d i e p e r !) Kuyle's cultuur-kritiek is dan die van zijn confrater, die niet altijd vrij is
van ‘kortsluitingen’ in dit opzicht.
De hoofdschotel van dit boek wordt gevormd door ‘Jonas’, een kleinen roman,
geïnspireerd op het oud-testamentische boek ‘Jona’, daarna volgen nog een tweetal
korte schetsen, eveneens op een Oud-testamentisch onderwerp betrekking hebbend.
Nu is allereerst de verdienste van Kuyle dit, dat hij zijn Bijbelsch gegeven niet
gebruikt heeft (wat gelijk staat met te zeggen: misbruikt heeft) om zijn ‘eigen’
verbeelding te paard te helpen. Nauwkeurig en bescheiden heeft de jonge Katholieke
schrijver bij zijn verhaal den Bijbelschen tekst gevolgd en dezen als het ware
geïllustreerd met zijn woorden. Waar de tekst ruimte laat, heeft hij ‘ingevuld’ en hij
is erin geslaagd deze ‘invullingen’ geheel binnen het kader van den Bijbel te houden.
Nergens blijkt dit beter uit dan uit die gedeelten van het boek, waar Kuyle zelf in
ruime mate aan het woord moest komen. Dat was in het bijzonder het geval dáár
waar gesproken wordt over het verblijf van den profeet te Ninivé. De Bijbel geeft
hierover slechts enkele aanwijzingen, doch Kuyle laat dit verblijf van den profeet in
de stad en zijn redevoeringen tot het volk van Ninivé in fellen gloed voor ons leven.
Wij willen ons hier een citaat veroorloven uit de rede van Jonas tegen den schrijver
des konings, die aangaande ‘het verraad der klerken’ (men denke aan het boek van
Benda!) duidelijke taal spreekt. Het luidt aldus:
‘Wat antwoord geeft gij den Koning, wanneer hij u roept waar hij tusschen zijn
vrouwen gelegen is, en u beveelt te zingen, dat in uw verzen zijn wulpschheid
geprezen zij? Gaat gij dan voor hem staan, en is uw woord de hagelbui die zijn
distelveld vernielt? Als gij naast hem gaat langs die knielen, wijst dan uw vinger
naar de arme en beurt uw hand den gestrafte op?
Ik zeg u: al wat binnen u is, is bedriegelijk, en wat van u uitgaat bedrog.
Want gij zijt de wachter die over den Koning waakt, maar gij bewaakt slechts zijn
verdorvenheid.
De dochters van de Groote Stad roepen om wraak over u, en haar smeeken verhaast
den draf van het vuur dat u werd bereid. Want in liederen hebt gij haar bezongen,
maar in uw daden hebt gij haar verkracht. De zon bij haren
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opgang ziet u huiswaarts keeren, en bij haar ondergang ziet zij hoe gij den nacht met
ongeduld verwacht die uw broeder is.
Waartoe zijt gij gekomen? Meer klank dan uw speeltuig heeft Jahwe's stem; de
donder en de bliksem geven acht op Zijn bevel.’
Deze rede is een scherp vonnis over de ‘gewetenlooze aestheten’, die alle moderne
kunstenaars in meerdere of mindere mate zijn; iets, waarvan het blijkbaar zeer moeilijk
is zich bewust te worden. Het is tevens een staal van het forsche, klare proza, dat
Kuyle schrijft in dit boek.
Te midden van veel middelmatigs, óók van de zijde der jongeren, was de
ontdekking van dit boek een zeer verheugend gebeuren. Het zal wel niet de
lezersschare verwerven van ‘De Dans om de Galg’ of ‘Heeren, vrouwen en knechten’,
maar wij hopen toch, dat dit boek het verder brengt dan een ‘succes d'estime’ in de
pers.
Dit is nu eens niet een roman van ‘een jongere’ zonder meer, maar een werk, dat
een inhoud heeft, waaruit een g e e s t spreekt, die ‘jong’ moet worden genoemd
tegenover de verstarde conventionaliteit of doffe wanhoop, die uit zoovele
geestesproducten van ‘ouderen’ te beluisteren valt, die echter lang niet altijd
uitsluitend o u d v a n j a r e n zijn!
ROEL HOUWINK

T.W. Earp, The Modern Movement in Painting. Springnumber of the
Studio, 1935.
Een aardig boek geeft the Studio als ‘special Springnumber’ over de moderne
schilderkunst. Het is geïllustreerd uitsluitend met 16 reproducties in kleuren naar
schilderijen van Cézanne, Van Gogh, Seurat, Picasso (twee werken), Braque, Matisse,
Dérain, Modigliani, Rousseau, Rouault, Utrillo, Renoir, Soutine, Chagall, Roy. Iedere
afbeelding wordt door een kort maar kernachtig levensbericht over den schilder
voorafgegaan. Mijn eenige bezwaar geldt de tint der ondergronden en het ontbreken
van een jaartal van de gereproduceerde werken. In een overzicht als dit hadden
dateeringen zeker niet mogen ontbreken.
In zeven korte hoofdstukken geeft T.W. Earp een uitmuntend overzicht van de
markante trekken uit de geschiedenis der moderne schilderkunst.
Als verschijnsel verdient een boek als dit eveneens aandacht. Het is niet het resultaat
van een willekeurige liefhebberij. Overal is nu in de laatste jaren het besef wakker
geworden, dat de moderne Parijsche schilderkunst langzamerhand ‘geschiedenis’ is
geworden. Wij beleven thans in zeker opzicht hetzelfde als aan het einde der vorige
eeuw de jongeren van toen ten opzichte van het impressionisme. De meesters waren
nog in leven en werkten voort, maar de kern was gegeven en uitgezegd. Dit is altijd
een uiterst merkwaardig iets. Niemand kan zich op feiten beroepen, maar tal van
onbevoordeelde menschen voelen het, dat een bepaalde richting of beweging heeft
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afgedaan. Voor het publiek is er nog niets te bespeuren. Alles staat nog overeind.
Maar het fluïdum der scheppingskracht zoekt andere gebieden en de
scheppingskrachtigen weten het: de oude bron geeft niet meer de kracht en de straling.
Zoo is het impressionisme toen inderdaad met veel wrijving en strijd in de kentering
gekomen en zegevierden de symbolisten, de monumentalisten, de architectuur.
Thans is de Parijsche kunst in eenzelfde phase gekomen als wijlen het
impressionisme. Met dit verschil, dat er geen stuwende en bezielde jeugd is, die de
kentering inluidt. Het lijkt wel of dit modernisme vanzelf een beetje inzakt. Er is
geen strijd noodig, er worden geen gevechten geleverd. Want de verraderlijke
beweging der neo-humanisten van Waldemar George is te gering van gezag en te
zwak van geluid om een werkelijke destructieve kracht te kunnen ontwikkelen ten
opzichte der niet geringe gaven van de hoofdfiguren van het modernisme. En het
surréalisme is te veel patiënt gebleven en te weinig cureerend psycho-analyst om
een waarlijke therapie voor de tegenwoordige schilderkunst te kunnen beteekenen,
al heeft de patiënt ongetwijfeld de verdienste van het ziektegeval duidelijk te
openbaren.
De beteekenis van het modernisme zal nog nader moeten worden bepaald nu de
kentering zonder strijd en bijna zonder vijanden blijkt te zijn ingetreden. Uit het besef
van deze gevoelens wordt thans in Engeland, Frankrijk en Duitschland (men leze de
buitenlandsche periodieken) de vraag ‘wat nu’ met zekere onbehaaglijkheid en een
duidelijk gevoel van onmacht en onzekerheid gesteld. Verklaarbaar is het, dat een
zich rekenschap geven van het modernisme als een soort opmaken van de rekening
hieruit voortvloeit. Het boek van Earp moet men in dit licht zien. Het is een poging,
kundig, zakelijk en helder geschreven. Moge het stimuleeren tot een scherper en
critischer ingesteld requisitoir.
A.M. HAMMACHER

Java, Eerste Deel, beschreven door J.C. Lamster, illustraties van G.S.
Fernhout. Uitgave N.V. Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken, Haarlem
1934.
Het succes met de uitgave van ‘Bali’ heeft de directie van Droste er toe geleid aan
denzelfden schrijver een werk over Java op te dragen. Ook dit boek mag aanspraak
maken op groote waardeering. Het is evenals ‘Bali’ een plaatjesalbum met een boeiend
geschreven, belangwekkenden tekst, waarin achtereenvolgens worden behandeld:
Java voor de komst van de Hindoes, de Hindoe-Javaansche tijd, Java na den
Hindoe-tijd, het Dorp, het Gezin, het Inlandsch Bestuur, de Grebeg Moeloed (feest
ter eere van den Profeet) en het Zuiderstrand en tenslotte Tooneel, Dans en Volkskunst
in de Kratons. Ook dit deel is met teekeningen en plaatjes rijk verlucht.
J.S.
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AFB.

1, CORNELIS VAN HAARLEM

ZELFPORTRET, MUSEUM TE BRUSSEL
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Cornelis van Haarlem en de Hollandsche laat-Maniëristische
schilderkunst
door Wolfgang Stechow
IN de laatste jaren heeft de kunstgeschiedenis zich met bijzondere voorliefde bezig
gehouden met het probleem van het Maniërisme en wel om tweeërlei redenen. In de
eerste plaats trachtte zij een definitie te geven van het Maniërisme als stijl, daarnaast
wilde zij zijn ontwikkelingsgang in Europa vastleggen. Aan deze onderzoekingen
ligt de opvatting ten grondslag, dat men bij het Maniërisme niet te doen heeft met
aesthetisch te verklaren bijzonderheden van enkele verschijningsvormen, afgeleid
van een bepaalde stijlperiode, Renaissance of Barok, maar met een stijl op zich zelf,
die zich t u s s c h e n Renaissance en Barok inschuift. Deze opvatting, aanvankelijk
tegengesproken, wordt tegenwoordig vrijwel algemeen aanvaard, hoe onaangenaam
de betiteling van dezen stijl ook moge klinken, maar.... ook Gothiek en Barok waren
eens scheldnamen!
Bij de bestudeering van de ontwikkeling van het Maniërisme in de verschillende
landen kwamen de uiteenloopende nationale eigenaardigheden reeds in groote trekken
vast te staan. Deze nieuwe stijl ontkiemt in Italië reeds tijdens de korte periode, die
wij gewoonlijk Hoog-renaissance noemen. Hij put nog vitale krachten uit de gotische
bestanddeelen van het Quattrocento; men kan zelfs zeggen dat middeleeuwsch
gekleurde elementen mede het wezen van het Maniërisme schijnen te moeten bepalen.
Van de verschillende duidelijk van elkaar te onderscheiden phasen, die deze stijl
doorloopt, is de laatste periode aesthetisch het zwakst. Hieruit is mede te verklaren
dat de volgende nieuwe stijl, de Barok, zich in scherpe oppositie tegen dit nu
‘gemaniëreerd’ geworden Maniërisme begon te ontwikkelen; de namen van hen, die
tegelijkertijd twee, onderling geheel verschillende, maar door hun afkeer van het
Maniërisme toch verbonden stroomingen in den barokstijl beheerschen, zijn
Caravaggio en Carracci.
In de Nederlanden is echter alles veel gecompliceerder en wel doordat zich daar
gedurende de geheele 16de eeuw invloeden uit Italië laten gelden, invloeden, die uit
bronnen worden gevoed, verschillend naar tijd en plaats, waardoor de kunsthistoricus
aanvankelijk in verzoeking kwam ten aanzien van de Nederlanden onderscheid te
maken tusschen ‘Romanisme’ en ‘Maniërisme’, tot hij tot de ontdekking kwam dat
zulk een indeeling onhoudbaar
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was en een duidelijk inzicht in het stilistisch verschijnsel slechts bemoeilijkte. Want
het is juist een kenmerk van dezen stijl, dat de voornaamste invloeden elkander
kruisen en doordringen, waardoor een geschakeerd beeld ontstaat van de nationale
ontwikkeling, dat zich onttrekt aan een rangschikking in een geordend schema.
Het begin van de 16de eeuw brengt ons een flamboyanten nabloei van de
inheemsche gothiek met nog onverwerkte Italiaansche motieven. Men denke aan de
Antwerpsche schilders, algemeen als de Antwerpsche maniëristen bekend, sinds M.J.
Friedländer hen zoo doopte, hoewel ook in de Noordelijke Nederlanden
geestverwanten van hen zijn aan te wijzen. Dan - iets later - poogt men door te dringen
in het wezen van de nieuwe Italiaansche verworvenheden. Het sterk maniëristische
karakter van de hieruit voortvloeiende kunstrichting wordt bepaald door de nawerking
van de inheemsche gotiek en ook door het verwerken van voorbeelden van het jonge
Italiaansche maniërisme, dat naast de Italiaansche renaissance, invloed krijgt. Deze
verschillend gerichte stroomingen blijven opstuwen - zelfs voor den grootsten en
meest zelfstandigen schilder van deze periode, voor Pieter Brueghel, zijn zij van
invloed - en voeren steeds nieuwe Italiaansche motieven aan, zonder echter de oudere
te verdringen, die zelfs van tijd tot tijd een nog grootere beteekenis verkrijgen.
Al naarmate een nieuwe golf van invloeden sterk in het oog springende
eigenaardigheden van de jongste Italiaansche stijlopvattingen aanvoert, teekenen
zich in het Nederlandsche maniërisme, ondanks weer tegengestelde stroomingen,
duidelijk onderling onderscheiden stijlphasen af. Dit geldt natuurlijk in de eerste
plaats voor de ‘historieele’ schilderkunst, d.w.z. voor het schilderen van bijbelsche
en mythologische onderwerpen; bij de landschapskunst hebben de inheemsche
wisselingen een veel zelfstandiger karakter. Bijzonder duidelijk dringt zich het
Italiaansche karakter op in de laatste periode van de H o l l a n d s c h e maniëristische
schilderkunst, welker aanvang ten nauwste gebonden is aan den persoonlijken stijl
van B a r t h o l o m e u s S p r a n g e r , die de jongste stijltendenzen op zeer
oorspronkelijke wijze in Holland introduceerde.
Wij willen deze strooming in de Hollandsche kunst hier nagaan aan het werk van
C o r n e l i s v a n H a a r l e m , aangezien hij, in de overvloedige litteratuur van de
laatste jaren over dit onderwerp, vrijwel de eenige is, die te kort kwam. Deze
veronachtzaming is des te opvallender als men in aanmerking neemt dat zijn werk
ons in een ononderbroken reeks inlicht, zoowel over het ontstaan en de ontwikkeling
van het Hollandsche late maniërisme, als over zijn verdringing door de vroege barok.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

75

I
Wij beginnen met de analyse van een werk van Cornelis, waarin de eigenaardigheden
van het late maniërisme onvertroebeld aan den dag treden, nl. de Zondvloed van
1592 in het Museum te Brunswijk. (Afb. 5).
Het ‘onderwerp’ is de zondvloed; voorgesteld wordt echter de vertwijfeling van
de ten ondergang gedoemde menschen. Hierbij treft ons de volgende kenmerkende
stijleigenaardigheid: het gebeuren vindt slechts zijn uitdrukking door de menschen,
de natuur heeft er zoo goed als geen deel aan. Men zou zich kunnen voorstellen dat
de storm der elementen of de vernietiging van de ongelukkigen door een onstuimige
zee zou zijn uitgebeeld, zooals het vroege maniërisme in de noordelijke landen het
in navolging van scheppingen uit het Quattrocento heeft gedaan (Dirk Vellert, B. 2,
ets van 1544). Het in dit schilderij accentueeren van den nog krachtigen, onaangetasten
mensch, getuigt van een stijl, die de menschelijke figuur in het centrum van zijn
belangstelling plaatst. Zelfs bij Michel Angelo (Zondvloed in de Sixtijnsche Kapel
te Rome) spreekt minder dan hier de afzonderlijke figuur, veelmeer de groep. Zoo
geeft ook Michel Angelo in de eerste plaats de reddingspoging weer, Cornelis
daarentegen beeldt in hoofdzaak de vertwijfeling uit, het bewustzijn van het zekere
einde. En dit hier niet als handeling, doch als gemoedsgesteldheid. Dat wil zeggen
dat aan een figuurstuk in een stijl, die ‘historieele’ stijl bij uitnemendheid is, bij een
sterk nadruk leggen op het figureele, niet de actie, maar een statisch element ten
grondslag ligt.
Niet de menigte als zoodanig wekt dus den indruk van vertwijfeling, doch de
afzonderlijke figuur. De houding van een alleenstaand naakt dringt de vertwijfeling
op. Een sprekend voorbeeld hiervan is het in volle lengte zich den beschouwer
toewendende naakt rechts vooraan. Groot gebarend staat het daar. De man steunt op
het linker been, zijn rechter is ver naar voren gezet, zoodat slechts de teenen den
grond raken. Beide armen zijn boven het voorover gebogen hoofd geheven, de vingers
van de linker hand spreiden zich wijd in de ruimte uit, de vingers van de rechter hand
raken het hoofd, waarvan de haarlokken als bezielde organen over de oogen naar
omlaag grijpen. De figuur ageert niet, maar ‘beteekent’ iets.
Volgens de oudere opvatting was dit slechts ‘tooneel’-pose. Voor haar was deze
figuur zinloos, daar zij niet overeenkomstig het gebeuren handelt. Wij echter kunnen
een ‘onwaarheid’ in naturalistischen zin niet zonder meer fout, ‘overdrijving’, niet
zoo maar onartistiek noemen.
In het positieve omgezet: wij vragen ons af hoe de kunstenaar de sterke uitdrukking
van wanhoop, waarvan deze mensch ons de drager schijnt te zijn, tot stand bracht
en of wij daaruit een stijlprincipe van deze kunst kunnen afleiden.
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Alle onderdeelen van dit naakte lichaam moeten een krachtige spanning weergeven.
Hiermee wordt niet bedoeld dat de spieren in een gespannen toestand zijn, wat hier
wel het geval is, maar toch niet als een algemeen stijl-principe mag gelden. Het
essentieele is veeleer dat de verschillende onderdeelen van het lichaam nergens
onbelast of achteloos staan of hangen, en dat van het centrum uit door het geheele
lichaam één impuls, één levensstroom gaat, die tot in de uiterste toppen der
extremiteiten met onverzwakte kracht doorwerkt. Dit blijkt duidelijk uit het spreiden
der dijbeenen, het overmatig strekken der knieën, het optrekken van den rechterhiel
om van borst tot teen een strak doorloopende contour, die sterke spanning uitdrukt,
te verkrijgen. Niet minder duidelijk spreekt dit uit het nadrukkelijk eigen leven van
iederen vinger, ja zelfs van de haarlokken. Een stuwende levensstroom dringt zich
in iedere vezel van dit lichaam; hij vloeit heen en terug. De gemoedsbeweging, die
aan dit alles ten grondslag ligt, is spanning, is verhooging van levensintensiteit. Dit
weergeven van spanning wordt in de compositie ondersteund door een sterk
overdrijven, door de figuren zooveel mogelijk in het vlak te verbreeden, zoodat de
contouren duidelijk tot haar recht komen. Aan dit doel is ook de tendens toe te
schrijven handen en voeten, waar zulks maar mogelijk is, ‘aan het woord te laten
komen.’ In die onderdeelen komt wel het nadrukkelijkst tot uiting dat het geheele
lichaam door intensieve levensenergie doorstroomd wordt; de figuren zijn tot in de
vingertoppen vol van leven.
Hoe verschillend de gemoedsaandoeningen ook mogen zijn, die in dezen stijl zijn
weergegeven, steeds wordt de opgave op dezelfde wijze aangepakt en uitgevoerd.
Uit de behandeling van de afzonderlijke figuur ontwikkelt zich tegelijkertijd een
principe voor den bouw van het geheele schilderij. De spanningen planten zich van
het eene lichaam op de naburige gestalten over, hetzij in meer plastische, hetzij in
meer vlakke binding. De rechtsche groep figuren zou haar geslotenheid verliezen als
zij de gebarentaal van haar armen niet als van één lichaam uit ontwikkelde en haar
spanningsgolven niet in elkander liet overvloeien. Nog duidelijker is dit links:
bovenlichaam en hoofd van de figuur, die daar de compositie afsluit, worden als met
magische kracht naar het middelpunt van de groep getrokken. Dit compositioneele
principe is eenerzijds duidelijk te onderscheiden van het statische karakter der
Renaissance, anderzijds van het veel minder op een centrum geconcentreerde schema
van het vroege maniërisme.
Deze kunst kent dus geen spanninglooze lichamen en dus ook geen naturalisme.
Het is juist inhaerent aan deze kunstopvatting, dat de kunstenaar de dingen op deze
uitzonderlijke, niet natuurlijke, maar indringende wijze zegt. Uit de, stoutmoedig in
het verkort weergegeven, figuren op den achtergrond blijkt zeer duidelijk de
concentratie op het meest essentieele van de gemoedsuitdrukking. In het kind dat de
vrouw op den voorgrond in haar

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

XV

AFB. 2, HENDRICK GOLTZIUS,
SPRANGER

1585 - ADAM EN EVA

GRAVURE NAAR EEN COMPOSITIE VAN BARTH.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

XVI

AFB.

3, CORNELIS VAN HAARLEM, 1587, AENEAS EN ACHATES - COLL. BARON HATVANY, BUDAPEST

AFB.

4, JAN MULLER NAAR CORN. VAN HAARLEM, ± 1590, KAÏN DOODT ABEL, KOPERGRAVURE

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

77
arm houdt, wordt het hoofdmotief op boeiende wijze vergeestelijkt: zijn klagende
en vragende blik, die uit het midden der compositie op den beschouwer is gericht,
is als een brandpunt, een spanningscentrum, vooral van den geestelijken inhoud van
dit schilderij.

II
Nu moeten wij natuurlijk de vraag onder het oog zien of deze eigenaardige
vormgeving niet onmiddellijk uit de Hollandsche traditie kan worden afgeleid. Hier
moet ik in het kort vaststellen dat dit niet mogelijk is. Het onomstootelijk bewijs is
te leveren; daar de argumenten echter van negatieven aard zijn is het hier van minder
belang. Een vergelijking van den nieuwen stijl met de opvattingen van de generatie
Aertszen-van Heemskerck, evenals met die van de generatie, die aan Cornelis
onmiddellijk voorafgaat (Pieter Pietersz., Anthony van Montfoort, Dirk Barendsz,
Cornelis Ketel, Jan Nagel en anderen) leidt tot de zekerheid, dat wel enkele draden
de beide richtingen verbinden, maar dat de meest karakteristieke eigenaardigheden
bij hen niet aanwezig zijn en dat daar waar dit toch het geval schijnt te zijn, omgekeerd
deze oudere meesters reeds door den nieuwen stijl beïnvloed werden. Hoe beter wij
het sterk gedecimeerde werk van de voorafgaande generatie leeren kennen, des te
scherper blijkt het zich af te scheiden van de nieuwe leer. Ook de pogingen de nieuwe
opvattingen af te leiden van de school van Fontainebleau of van de kunst van de
Zuidelijke Nederlanden konden niet bevredigen.
Het was Otto Hirschmann, die het eerst den rijpen stijl van Bartholomeus Spranger
als de onmiddellijke oorsprong van het Hollandsche late maniërisme aanwees. Het
zou hier te ver voeren de kunst van Spranger dieper op zijn bronnen te onderzoeken
dan Ernst Diez dat in zijn uitgebreide werk heeft gedaan. Slechts moeten wij
nadrukkelijk vaststellen, dat de kenmerkende eigenaardigheden daarvan niet, zooals
men onlangs meende, uit zijn opvoeding te Antwerpen, maar uit zijn Italiaansche
leerjaren te verklaren zijn. Van het oogenblik af, waarop wij hem leeren kennen in
zijn Hl. Domenicus (prent van C. Cort, 1573), in het fresco voor S. Luigi dei Francesi
(prent van C. de Passe), in het Martelaarschap van den Hl. Johannes in S. Giovanni
a Porta Latina en in zijn Geboorte van Maria (prent van M. Greuter) staat hij - evenals
zijn geestverwant Hans Speckaert - geheel onder invloed van het Romeinsche
maniërisme. Het waren vooral Federigo Zuccari en Jacopo Zucchi, wier invloed hij
onderging en Raffaelino da Reggio, wiens voorstellingen van Tobias in de Galeria
Borghese en van Actaeon in het Pal. Patrizi (valschelijk aan Zucchi toegeschreven)
de eerste parallelverschijnselen zijn met Sprangers vroegen stijl. Tegenover deze in
het oog springende ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

78
wantschap blijkt die met Parmeggianino, waarop men vroeger placht te wijzen,
aanmerkelijk minder belangrijk te zijn.
Uit dezen bodem groeit dan in het begin der jaren tachtig te Weenen en te Praag
de rijpe stijl van Spranger, waarmee wij ons hier bezig moeten houden. Het oudste
van deze rijpe werken is ons niet meer in origineel, maar slechts - en dit is veelzeggend
- in een gravure van Hendrick Goltzius bekend (Afb. 2). Reeds Hirschmann heeft
het groote belang van deze gravure van 1585, voorstellende de Zondeval, ingezien.
Vergelijkt men deze inventie van Spranger met zijn oudere werken en vooral met
het altaar voor S. Luigi dei Francesi, dan kan men een belangrijke wijziging
constateeren in zijn opvatting omtrent de ideale menschelijke gestalte, een
verandering, die in hoofdzaak niet op rekening van den graveur komt. Het is echter
niet deze confrontatie, waar het hier voor ons op aan komt, hoe leerzaam zij ook
moge zijn, maar het is de verhouding van deze compositie van Spranger tot den
nieuwen stijl in Holland. Men beschouwe slechts de lichaamsvormen van beide
figuren. Men zie hoe Eva's rechter arm zich in volle lengte aanvlijt tegen de zacht
golvende contour van haar lichaam en hoe zij de linker arm opheft in voortzetting
van een omhoog loopende golfbeweging, hoe het lokkige haar zich invoegt in de
lichaamsomtrek. Men merke op hoe bij Adam een stroom levensenergie uit de borst
in den breeden rechter schouder vloeit en vandaar door den gespierden rechterarm
tot in de hand en den pink verloopt, hoe de buikpartij breed naar voren welft en de
strak doorgemodelleerde beenen tot in de teenen doorstroomd worden van
levensenergie. Dit alles herinnert onmiddellijk en veel sterker dan de figuren van
anderen aan de vertwijfelende nakomelingen van Adam door Cornelis van Haarlem.
Hoe kan men die nauwe verwantschap verklaren? Slechts zoo: dat juist deze
gravure de eerste aanraking tusschen Spranger en de Hollanders tot stand brengt - ja
zelfs de definitief bepalende schakel is. Want in deze gravure van Goltzius naar een
werk van Spranger zien wij met absolute zekerheid een breuk met zijn vroegere
opvattingen.
Dit heeft Hirschmann, die bij de bespreking van deze gravure van een
sprongsgewijs optreden van Spranger's stijl in Haarlem spreekt, reeds aangevoeld.
Hij heeft juist bij Goltzius, in een diepgaande studie van de voorafgaande en de
volgende werken, den invloed van Spranger aangetoond, zoodat wij daarnaar slechts
behoeven te verwijzen. Het jaar 1587 brengt ons dan het beroemdste bewijs voor dit
proces, namelijk de prent voorstellende de ‘Bruiloft der Goden’ (H. 322). Vergelijkt
men deze gravure - wier grootsche werking zoowel uit van Manders woorden als uit
de tallooze copieën is af te leiden - met de nog bestaande voorstudie van Spranger
(Amsterdam), dan komt men tot de zeer merkwaardige slotsom, dat Goltzius' prent
om zoo te zeggen meer van Spranger heeft dan Spranger zelf. De

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

79
teekening vertoont hier en daar nog haperingen in de lijn; de lang doorgetrokken
groeven (‘taillen’) van Goltzius echter zijn innerlijk nauw verwant aan de ‘aalgladde’
soepelheid van Spranger's schilderijen. En inderdaad is de gravure, vooral op het
tijdstip der ontwikkeling, dat juist nu bereikt werd, beter dan de vrije teekening
geschikt om ons de kern van Spranger's nieuwe gezichtspunten te openbaren. Het
streven de innerlijke energie van het naakte lichaam weer te geven behoefde nu niet
meer uitsluitend haar uitdrukking te vinden in de lineaire contour, maar kon, in
vrijeren vorm, spreken uit de grafische lijnvoering in haar geheel. De graveur kon
dus, onafhankelijk van de begrenzingen der lichaamsdeelen, die spanning door de
eigen uitdrukkingsmogelijkheid van de gegraveerde lijn in veel sterker mate opvoeren.
Deze stap heeft Goltzius gedaan. Zijn burijnlijnen schuwen in hun ongebreidelde
vaart geen grenzen meer, ze worden zich van hun onafhankelijkheid bewust en hun
waarde geeft aan alles een andere beteekenis. De lange, buigzame, sappig zwellende
lijnen, waarmee Goltzius nu de figuren van Spranger laat herleven, symboliseeren,
ieder voor zich, reeds de vormtendens van het geheel. Misschien zijn deze beide
kunstenaars niet toevallig met elkaar in aanraking gekomen en heeft Spranger met
opzet, door bemiddeling van van Mander, contact gezocht met den omstreeks 1580
reeds beroemden Haarlemschen graveur om juist dezen idealen vertolker voor zijn
kunst te winnen; in 1587 althans dragen beide kunstenaars samen twee gravures op
aan keizerlijke hoogwaardigheidsbekleders.
Zoo werd Goltzius de eigenlijke tolk voor Haarlem en heel Holland van Spranger's
kunst. De nieuwste onderzoekingen hebben bewezen dat van Mander slechts uiterlijk
de bemiddelaar is geweest; hij was, om een voorbeeld aan de scheikunde te ontleenen,
slechts de katalysator van den nieuwen stijl. Ook Cornelis van Haarlem kan Goltzius
den voorrang niet betwisten, want het vroegste van hem bekende werk, uit 1587,
vertoont Spranger's stijl niet zoo zuiver als de twee jaar eerder tot stand gekomen
werken van zijn ouderen kunstbroeder. Maar wel is hij het die in de komende jaren
de ontwikkeling mede bepaalt, vooral op het gebied van de schilderkunst.

III
Het vroegst gedateerde figuurstuk van Cornelis van Haarlem wordt hier, dank zij de
vriendelijke toestemming van den eigenaar, voor het eerst gereproduceerd. Het is
een ongesigneerd, maar op een voor Cornelis karakteristieke wijze 1587 gedateerd,
paneel (210 × 340 cm) in de collectie van Baron Hatvany te Budapest (Afb. 3). Het
stelt voor een scéne uit de Aeneis van Virgilius (vergl. I vers 305-496). Aan enkele
harde kleuren, aan den weinig soepelen plooienval der gewaden en aan sommige
gezichtstypen, die aan
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Anthony van Montfoort doen denken, herkennen wij het jeugdwerk. Toch heerscht
al in dit werk Spranger, de gedrongen stand der beide vrienden Aeneas en Achates
links en de met spanning geladen vingers bewijzen dit, ondanks de stroefheid van
de nog ietwat aarzelend bewegende figuren.
In 1587 is waarschijnlijk ook ‘De ontdekking van Callisto's zwangerschap’ (Berlijn,
Museum) ontstaan, dat, hoewel ongesigneerd, door een gravure van Matham met
stelligheid aan Cornelis kan worden toegeschreven. De vorm van de vrouwenhoofden
met de ‘grieksche’ profielen, de nogal stramme houding der figuren en de manier
waarop de ruggen der vrouwen zijn geschilderd leggen te zamen een nauw verband
tusschen deze beide werken. Iets vroeger nog kan een groot schilderij, een ‘Caritas’,
in het Museum te Valenciennes zijn ontstaan. De vormgeving is nog plomper (de
figuur links is overigens aan een antiek voorbeeld ontleend); het lichte coloriet kondigt
het schilderij in Budapest reeds aan.
Reeds een jaar later doen zich veranderingen voor, die zelfs herkenbaar zijn in het
onzuivere spiegelbeeld van een gravure. In 1588 graveerde Goltzius de compositie
van Cornelis: ‘De draak verscheurt de dienaren van Cadmos’ (H. 310) en de serie
van de ‘Vier hemelbestormers’ (H. 306-309). In 1589 volgt dan ‘Odysseus' strijd
met Iros’, bekend uit een gravure van Jan Muller (B. 30), die in 1590 de groote
‘Allegorie van het geluk’ (B. 33) en waarschijnlijk in datzelfde jaar ook ‘De strijd
tusschen Kaïn en Abel’ (B. 29, afb. 4) in prent uitgaf. Bij een vergelijking van deze
werken met de sierlijke vormen van Spranger en de in wezen gelijkgerichte opvatting
zoowel van Goltzius als van den Cornelis van Haarlem uit 1587 valt het meest op
de geweldige lichaamsbouw van de voorgestelde figuren. Ook nu blijft het
gespannen-zijn der figuren, dat dezen stijl kenmerkt, uitgangspunt, maar nieuw is
daarnaast de herculische bouw der lichamen. D i t ‘maniërisme’ neemt geen genoegen
meer met aan andere werken ontleende lichaamsvormen, het verraadt een bewuste,
ja zelfbewuste studie naar model.
De verklaring van dit verschijnsel verschaft ons de anonieme schrijver van de
biografie van van Mander, waar hij het heeft over de ‘Academie’. De juiste
interpretatie van deze aanduiding danken wij aan Hirschmann. Bedoeld wordt geen
‘academie’, maar een gemeenschappelijke plaats waar de drie grootste Haarlemsche
meesters (Goltzius, van Mander, Cornelis van Haarlem) naar naaktmodel gestudeerd
hebben, echter niet uitsluitend naar het levend model, maar ook naar de antieken.
Dit hield een belangrijke vernieuwing in, die een heilzame verbetering bracht in het
figuurschilderen, een verbetering zoowel van de in vele opzichten onvolkomen stijl
van een Maerten van Heemskerck, als van de onpersoonlijke, wat weekelijke
vormgeving van Dirk Barendsz. en diens kunstbroeders.
Het verbinden van dit nieuwe naturalisme aan den nog heerschenden Sprangerstijl,
dat men ook in Goltzius' werk terzelfder tijd kan constateeren
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(men zie de prachtige clair-obscuur houtsnede van Hercules en Cacus) heeft een
eigenaardig facet. Hoezeer het principe van het ‘gespannen-zijn’ der figuren ook dan
nog van kracht is, blijkt overigens wel hier uit, dat wij zonder gemoedsbezwaren een
werk uit deze jaren, de Zondvloed in Brunswijk (Afb. 5) als paradigma voor den
geheelen stijl konden kiezen. Het nieuwe naturalisme wordt in het werk van Cornelis
van Haarlem in deze jaren tot op zekere hoogte al dadelijk door een sterke
o v e r d r i j v i n g verdrongen. Het principe van het ‘gespannen-zijn’ blijft eigenlijk
ook verder op een anderen grondslag van kracht en wordt zelfs zoo intensief nageleefd
dat een zeer persoonlijke en eigenaardige stijl in het leven wordt geroepen. Lang kon
het verbond echter niet duren en de anti-naturalistische tendenzen van Spranger's
stijl bleken weldra sterker te zijn dan de toewijding aan een juiste anatomie.
Aanvankelijk handhaaft zich deze toewijding nog; hoe sterk ligt het accent b.v.
op het virtuoos in het verkort geteekend naakt, dat zoowel in ‘Odysseus' strijd met
Iros’ en de ‘Dood van Abel’ (Afb. 4), als in de ‘Allegorie van het geluk’ en de
‘Kindermoord te Bethlehem’ (Rijksmuseum, 1590) in eenzelfde houding op den
grond ligt uitgestrekt. En toch bemerkt men dat de gebarentaal kalmer is, de actie
der figuren minder geforceerd, zooals b.v. in de beide schilderijen met den
‘Zondvloed’ (1592), in het ‘Haarlemsch wonder’ (1591) en in de ‘Adam en Eva’
(Rijksmuseum, 1592) met zijn ‘normale’ figuren in den trant van Dürer.
In de ‘Bruiloft van Peleus’ van 1593 (Frans Hals Museum) herneemt dan het meer
algemeene Spranger-ideaal van de slanke, soepele menschelijke figuur zijn oude
rechten (Afb. 6). Merkwaardig dat in dit schilderij ook de belangstelling voor een
sterke ruimtewerking, die vooral in de laatste jaren, in de nadrukkelijk plastische
composities naar voren kwam (men vergelijke den kringvormigen opbouw in den
‘Odysseus' strijd met Iros’ en de ‘Kindermoord’) wederom verflauwd is en heeft
plaats gemaakt voor een schikking, die de figuren meer in het platte vlak onderling
bindt. Wij hebben reeds bij de ‘Zondvloed’ in Brunswijk (Afb. 5) gezien, hoe het
overdragen van een innerlijke spanning, van de eene figuur op de andere, dergelijke
bindingen tot stand brengt. Zoowel in het compositieschema, als in het ideaal van
de menschelijke gestalte, valt na de periode van de ‘Academie’ een terugkeer tot
Spranger's stijl te constateeren; de bijkomstige omstandigheden eischen weer sterker
den aandacht voor zich op, ten koste van de eigenlijke handeling.
Men kan, in het kort zij hier op gewezen, een zelfde ontwikkelingsgang aantoonen
(op precies ditzelfde tijdstip) bij de belangrijkste meesters van de Utrechtsche school,
nl. bij Bloemaert en Wtewael. De pogingen, die men in het werk heeft gesteld, om
te bewijzen dat zij de Haarlemsche schilders vóór zijn geweest, zijn mislukt; de
verschillende vaststaande data spreken
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deze theorie tegen. Maar een feit is dat ook de Utrechtenaren niet alleen in de machtige
invloedsfeer van Spranger geraakten (werk van beide kunstenaars schreef men langen
tijd aan Spranger toe), doch bovendien t i j d e l i j k voor het streven van de ‘Academie’
geestdriftig waren gestemd, om dan, evenals de Haarlemmers zelf, terug te keeren
tot een stijl, die zeer dicht Spranger's eigen stijl nabij komt. Het persoonlijk karakter
van hun kleurengamma geven zij echter niet meer prijs. Enkele schilderijen van
Bloemaert uit dezen tijd, zooals de ‘Geschiedenis van Judith’ in Frankfort en in
Weenen (van 1593), winnen het, in origineele visie, ongetwijfeld van die van Cornelis
en behooren tot het allerbeste dat de maniëristische stijl heeft opgeleverd. Een enkel
voorbeeld is misschien wel voldoende om de parallelle verschijnselen in de werken
van Bloemaert en Wtewael eenerzijds en die van Cornelis van Haarlem anderzijds
duidelijk te doen uitkomen. Wanneer men Bloemaert's ‘Niobe’ van 1591 (Museum
te Kopenhagen) vergelijkt met zijn voorstellingen van Judith en wanneer men
Wtewaels Zondvloed (Coll. Gurlitt, Berlijn) vergelijkt met diens ‘Parnassus’ in
Dresden, dan kan men in de eerstgenoemde schilderijen van beide meesters het op
den voorgrond treden van een juiste ontleding der anatomische vormen slechts
verklaren - gezien de vroege dateering - uit de sympathie die er moet bestaan hebben
voor het streven van de Haarlemsche ‘Academie’. In de andere en latere werken
heeft echter Spranger duidelijk de overwinning behaald, in de Utrechtsche werken
voor langer tijd dan in de Haarlemsche. Spranger's ‘Bruiloft der Goden’ blijkt vooral
voor Wtewael een onuitputtelijke bron voor ontleeningen te zijn geweest.

IV
Het jaar 1594 is beslissend geweest voor de ontwikkeling van het Nederlandsche
maniërisme: de eerste teekenen van een verandering in het wezen van dien stijl wordt
men in het werk van Cornelis van Haarlem gewaar.
Wat ons in het genrestuk in het Museum te Dresden uit dit jaar 1594 in de eerste
plaats opvalt (Afb. 7), is, naast het niet mythologische, in zekeren zin meer ‘moderne’
onderwerp, de b e v r i j d i n g of het wegvallen van de innerlijke gespannenheid der
figuren. In een vroeger schilderij met halve figuren: het ‘Haarlemsche wonder’ van
1591, treedt die spanning nog aan den dag in de ieder afzonderlijk bewegende vingers,
in de buiging van het hoofd van de Non en in de trekken om haar mond. Men
vergelijke hiermee de bijna niets zeggende uitdrukking der regelmatige gezichten
en de ongewrongen stand der hoofden en vingers in het stuk te Dresden! Zelfs de
groepeering der figuren, bijna in één vlak achter de balustrade, verraadt een zeer
rustig, bijna klassiek, karakter.
Deze verandering blijkt essentieel te zijn. Eenzelfde omkeer kan men
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constateeren in een merkwaardig stuk te Madrid, eveneens uit 1594, (Afb. 8)
voorstellende hoe Apollo, om de hulp door hem aan de Titanen verleend, door het
gericht der Goden wordt veroordeeld tot het hoeden van de kudden van Admete. De
figuren zijn nog nauw verwant aan die van de ‘Bruiloft van Peleus’ uit het vorige
jaar, maar de bewegingen zijn kalmer, de houdingen en het geheele staan zijn minder
gecompliceerd geworden. De opstelling der figuren op het ondiepe tooneel heeft een
statisch accent, het innerlijk tempo is vertraagd.
Uit het jaar 1596 dateert de groote ‘Minnetuin’ in het Jachtslot Grunewald te
Berlijn (Afb. 9). Het schilderij heeft een eigenaardig droomerige sfeer, het is vol
teere kleuren. De compositie is in schema afgeleid van voorstellingen van den
‘Verloren Zoon’, hoewel hier waarschijnlijk eerder een ‘Gouden tijdvak’ is bedoeld
met figuren, ontkleed of in modern costuum, kortom een gezelschap met den ernst
op het gelaat en met een bijna nuchtere erotiek. Hier heerscht geen pompeuze
feestelijkheid meer, de figuren bewegen zich gelaten, na het ritardando volgt nu een
vol andante. De aanwezigen verspreiden zich in losse groepjes in het met zorg
geschilderde landschap, dat hier een overwegend element vormt.
Het afgrijselijke onderwerp: De bestraffing van de nimf Lara wordt op het in 1597
geschilderde stuk in Budapest geheel geparalyseerd door de weinig hartstochtelijke,
stille, bijna onverschillige conceptie der figuren. In de ‘Opstelling van de koperen
slang’, van 1597 (Darmstadt, Museum) is deze rust reeds in een zekere verlamming
overgegaan; de spanning is verdwenen, de verbinding tusschen de figuren is teloor
gegaan, daar zij niet meer door een stroom van energie wordt tot stand gebracht. Hier
zijn de personen niet veel meer dan beelden, met sentimenteele en effen gezichten.
De leege vlakken zijn mat gekleurd. Hoe rustig is de geschiedenis van Thamar
(Genesis 38, 25) te Haarlem uit het jaar 1598 (Afb. 10). De krijgsman ter rechterzijde
van Thamar heeft nog wel eenzelfde houding als de vroegere figuren van den schilder,
maar zijn innerlijke energie is geheel verlamd; de jonge knaap op den voorgrond
rechts zit er vermoeid en onverschillig bij. De kleuren zijn hier iets minder met wit
gemengd, op grootere vlakken bereiken tinten waarin vooral karmijnrood en
citroengeel voorkomen, een decoratiever werking. Men wordt hierbij herinnerd aan
de bekoring die van werken van de Sieneesche maniëristen als Beccafumi kan uitgaan.
Zonder twijfel is, bezien uit den gezichtshoek van de volgende generatie, de vrijere
verdeeling van de figuren in deze schilderijen een factor van vooruitgang (een
dergelijke tooneelschikking kan men, als parallelverschijnsel, ook bij den vroegen
Elsheimer terugvinden); een nauwer relatie is echter niet vast te stellen.
Over het algemeen maken deze werken op ons een indruk alsof daarin oudere
stijlprincipes zijn verlaten, zonder dat daar echter iets nieuws, iets
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positiefs voor in de plaats is gekomen. Wij konden slechts door negatieve
waardeeringen komen tot een nauwkeuriger karakteristiek. Men voorvoelt dat, wil
de kunst van Cornelis van Haarlem niet geheel in verval geraken, hier op de een of
andere manier een compensatie voor gevonden moest worden.
Deze compensatie werd gevonden en van Mander zelf heeft haar nog in zijn boek
aangekondigd. Hij zegt na de bespreking van de ‘Bruiloft van Peleus’, maar kennelijk
met het oog op de eeuwswisseling: ‘Nae dese en meer ander heerlijcke wercken heeft
Cornelis meer als voorhenen beghinnen letten op het coloreren der naeckten, daer
hij nu wonderlijck in is verandert, waer in te dien deele n u een groot mercklijck
onderscheyt wort gesien, ghelijck zijn wercken t e g e n w o o r d i g h , bij de voorleden
ghestelt wesende, daedlijck tuyghen,’ waarop als specimen een dergelijk schilderij
van het jaar 1602 wordt vermeld.
Het eerste schilderij, waarin men deze, door van Mander zoo duidelijk omschreven
verandering, kan bespeuren is het Schutterstuk van 1599 te Haarlem, het tweede en
laatste groepenportret van den meester. Welk een teleurstelling als men dit stuk
vergelijkt met het ronduit opzienbarende jeugdwerk van 1583! De bijna levenlooze
stilte van het tafelende gezelschap, de nuchtere schikking, het zonder onderling lineair
verband naast elkander zitten van de schutters en het absoluut gebrek aan eenige
innerlijke spanning, het zijn even zoovele aanduidingen voor den samenhang met
de laatste hierboven besproken werken. Nieuw is hier echter zijn streven naar meer
doorgemodelleerde koppen en meer verantwoord kleurenscala. De fragmentarische,
vaak vluchtige modelleering der gezichten in de vroegere werken en zelfs in de
portretten van 1595 en 1596, die nog bewaard zijn gebleven, heeft plaats gemaakt
voor een nauwgezette, zacht schaduwende teekening. De decoratieve bonte kleurigheid
is vervangen door een zorgvuldig vervloeiend rozig incarnaat. Op dezelfde wijze
gaat Cornelis van dit oogenblik af in zijn historiestukken te werk. Een tafereel, Venus
en Mars voorstellend, van 1599 (Coll. F. Gurlitt, Berlijn; afb. 11) vertoont naast alle
gelijkvormigheid der figuren en bij alle verlies aan innerlijke spanning, bij
besluiteloosheid in de compositie, de reeds bij het Schutterstuk opgemerkte
vorderingen, thans toegepast op het geheele naakte lichaam. Het schematisch
onderscheid tusschen de huidskleur van man en vrouw - zoo kenmerkend voor het
geheele maniërisme - is opgeheven ten gunste van een zorgvuldige, natuurgetrouwe
weergave.
Cornelis heeft zich dus na genoemden ‘terugval’ op Spranger ten tweede male
geworpen op een nauwgezette studie naar de natuur. Gold het den eersten keer, d.w.z.
bij de oprichting van de ‘Academie’ omstreeks 1588, vooral plastisch-anatomische
vraagstukken, thans trokken de coloristische problemen de aandacht. Bij den eersten
keer was slechts gedurende korten
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tijd sprake van een stijlprincipe. Hoe lang zou het echter nu duren en welke invloed
ging er dezen keer van uit? Ontstond hierdoor een realistische stijl; werd een van de
grondslagen van den nationalen bloei der Hollandsche schilderkunst gelegd?
Deze vragen moeten ontkennend beantwoord worden, wat in hoofdzaak te wijten
is aan de afwijzende houding die Cornelis van Haarlem, bijna gedurende zijn geheele
leven, tegenover iedere individueel gerichte realistischgeoriënteerde richting heeft
aangenomen. Hoewel deze negatieve houding een typisch kenmerk van de geheele
maniëristische kunst was, zou men zich toch kunnen voorstellen dat aan het einde
van een dergelijke ontwikkeling realistische tendenzen ontstonden, die van directen
invloed waren op de kunst der ‘jongeren’ in Holland. Dat is niet het geval geweest
bij de ‘Academie’ en was het ook nu niet. ‘De jonge looten ontsproten aan den voet
van den stam’ (Hirschmann); het nieuwe ontwikkelde zich in kringen wier geestelijk
peil niet dat der meer ontwikkelde maniëristen had bereikt. Het duurde echter nog
geruimen tijd eer het maniërisme voor dit stuwen van onderen op bezweek!
In zijn jeugdwerk, het Schutterstuk van 1583, had Cornelis weliswaar een
verrassend persoonlijk element gelegd, maar hij was hier toch nog een late aanhanger,
evenals in zijn verrassend Zelfportret (afb. 1), van de v o o r a f g a a n d e stijlperiode,
die bouwt op de kunst van van Heemskerck en Aertszen en waartoe portretschilders
als J.W. Delff, H. van der Mast en vooral Cornelis Ketel behooren. Deze stijlperiode
had inderdaad een veel sterker nationale en realistische strekking dan het late
maniërisme en kan dan ook met meer recht beschouwd worden als het uitgangspunt
voor de ‘moderne’ kunst der 17de eeuw. Na dit begin had Cornelis slechts een zekere
norm gevonden, en ook daarna - op het beslissend moment dat hij den maniëristischen
stijl losliet - bleek hij niet tot de uitverkorenen te behooren die den groei van de jonge
Hollandsche schilderkunst mede zouden bepalen. De geportretteerden op zijn
Schutterstuk van 1599 zijn bijna standaardtypen, het portret ‘de welcke hij beter als
g h e e r n doet’, zooals van Mander uitdrukkelijk vermeldt, boeit hem niet, iets wat,
tenminste in theorie, karakteristiek is voor het geheele Maniërisme. Van dat moment
af brengt hij nog minder variatie in de gelaatstrekken, de gebaren en de bewegingen;
herhalingen doen zich voor; tamelijk snel verstarren ook de nieuw gevonden
kleurschakeeringen tot een schema. En toch zou het den ouder wordenden meester
nog beschoren zijn in één enkel opzicht een ontwikkeling door te maken die voor de
toekomst belangrijk zou blijken te zijn.
In het jaar 1605 stak Jan Saenredam een compositie van Cornelis in het koper,
voorstellende ‘Vertumnus en Pomona’. (Afb. 12). Vergelijkt men dergelijke groepen
van Cornelis of Goltzius uit de negentiger jaren met dit
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elkaar met elegische blikken aanstarende paar, dan wordt men met ontstellende
zekerheid gewaar dat alle energie en innerlijke kracht gedoofd zijn. Tegelijkertijd
valt ons echter op, dat de figuren, hoewel tot ouderlingen samenhang het noodige
verband ontbreekt, grooter zijn geworden in verhouding tot de geheele compositie.
Er is een, zij het ook nog vergeefsch, pogen, de geheele ordening van het schilderij
door deze grootere figuren te laten bepalen. Ditzelfde doet zich voor bij een ongeveer
gelijktijdig te dateeren compositie ‘Paris en Oenone’ (eveneens door Saenredam
gegraveerd) en bij den coloristisch fraaien en aantrekkelijken ‘Bacchus’ van 1608
te Rotterdam (afb. 13). De figuur van den wijngod beheerscht, binnen het kader, het
geheele vlak; zij is op den voorgrond geplaatst en regeert, parallel aan het beeldvlak,
van daar uit door middel van haar gebarenspel de geheele compositie.
Deze opvatting, overgebracht op een g r o e p , vormt de laatste groote
stijlvernieuwing van Cornelis. Tot dusver had het bij hem, noch bij zijn tijdgenooten,
in de bedoeling gelegen om van het opstellen der figuren uit te gaan bij het bepalen
van de compositie, integendeel, deze waren steeds in een tamelijk willekeurige
verhouding ondergeschikt gemaakt aan de theaterachtige omgeving. Ook het genrestuk
van 1594 te Dresden maakt hierop geen uitzondering, want in dat stuk worden de
buitenste figuren door de lijst oversneden en dus door haar verankerd in de compositie
en niet omgekeerd. Het belangrijkste voorbeeld van deze nieuwe compositioneele
opvatting is het schilderij van 1614 te Dresden, waarop Bacchus, Venus en Ceres
vereenigd zijn in den zin van ‘Sine Cerere et Baccho friget Venus’ (Afb. 15). De
opbouw van dit stuk verrast. De drie hoofdfiguren bepalen zoowel de afmeting als
den opzet der geheele compositie. Zij zitten, één figuur links en één figuur rechts de Amor is er slechts tusschengeschoven - streng gebonden in volmaakt evenwicht
tegenover elkaar; de groep wordt in het midden door de derde figuur aan de achterzijde
afgesloten, plaatsruimte om zich te verheffen is er niet. Drie knieën ontmoeten elkaar
in het midden volgens een welberekend plan; de bovenrand wordt geaccentueerd
door een strenge isokephalie; ruimte is slechts voorhanden, voor zoover de afgebeelde
personen haar behoeven; het geheel doet aan een fel belicht r e l i e f denken. In deze
compositie is de verloochening van de maniëristische opvattingen dan ook een
voldongen feit geworden.
Bij dezen reliefachtigen stijl, natuurlijk met kleine variaties, zij het ook niet in
zoo'n vooropgezetten vorm, volhardt dan de ouder wordende schilder, waarbij soms
een geringe verdieping van het tooneel een soort hoogrelief doet ontstaan. Essentieel
blijft in de periode, die inzet met het schilderij te Dresden en tot het einde zal duren,
de harmonisch afgewogen, door de figuren gedragen, compositie. In 1636, twee jaar
voor zijn dood, schilderde de meester in brooze tinten het merkwaardige stuk, waarop
naakte kinderen
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met ernstige, oude gezichtjes in het knikkerspel verdiept zijn (afb. 14). Zij vormen,
op een wijze zooals in de Hoog-renaissance gebruikelijk is, drie aaneengesloten
groepjes; in den gepleisterden muur, die als afsluiting dient, is het monogram van
den schilder een niet te verwaarloozen factor in de compositie. Het is, met de ernstige
toewijding aan het voorbije, een schilderij vol irrealiteiten, een volkomen tegenstelling
tot den ‘nieuwen tijd’.

V
De overgang van Cornelis naar een nieuwen, op een reliefachtig effect gebaseerden,
stijl, dien men klassicistisch zou kunnen noemen, is geen op zich zelf staand
verschijnsel; veeleer voltrekt hij zich parallel aan een in geheel Europa veranderende
zienswijze. In Holland, in de naaste omgeving van Cornelis, ontwikkelt G o l t z i u s
zich in een zelfde richting, zooals vooral een ‘Vertumnus en Pomona’ in het
Rijksmuseum (1613) en de ‘Man van Smarten’ te Uelzen (1616) bewijzen. Bij het
laatste schilderij schijnt het opvallende formaat, een op de punt gezet vierkant,
inderdaad door de voorstelling bedongen te zijn! Reeds in Goltzius' gravures van
1592/93 (De negen Muzen (H. 148-156); Pygmalion (H. 158)) zag men deze
veranderde artistieke opvattingen aangekondigd. Ook Bloemaert gaat zoo omstreeks
1612 over tot een rustiger en soms zelf nadrukkelijk klassicistischen stijl, die, en dit
is kenmerkend, in het eene geval aan Carracci, in het andere geval aan Caravaggio
herinnert, aan d i e meesters dus, bij wie zich in Italië hetzelfde proces voltrekt. Als
belangrijkste parallel verschijnsel van Cornelis' kunst hebben wij echter de verandering
te beschouwen, die R u b e n s ' ontwikkeling terzelfder tijd heeft doorgemaakt.
Oldenbourg heeft dezen stijl, die bij Rubens ná zijn terugkeer uit Italië aanvangt en
zijn hoogtepunt in de jaren 1612-1615 bereikt, kortweg ‘academisch’ genoemd.
Vergelijken wij het schilderij van Cornelis te Dresden (1614) met een voorstelling
van hetzelfde thema van Rubens' hand in de Galerie te Kassel (1613), dan verbaast
ons de onderlinge overeenkomst (afb. 15 en 16). Het compositioneele schema is bijna
identiek! Weliswaar is - afgescheiden van het verschil in kwaliteit - bij Rubens het
gesloten reliefachtige karakter - de hoofdfactor van de compositie! - scherper
omschreven en praegnanter verwezenlijkt, maar de band tusschen beide uitingen is
toch, als reactie op wat in beide landen voorafging, zonder meer duidelijk. Bij Cornelis
zou in dit geval zelfs sprake kunnen zijn van een directe afhankelijkheid van Rubens,
die immers in 1613 een bezoek aan Haarlem bracht. Belangrijker blijft echter dat zij
beiden, en zij niet alleen, tegelijkertijd langs denzelfden weg hetzelfde doel bereikten.
Ook de tijdgenooten hebben de gelijkgerichte geaardheid bij Rubens en de
Haarlemsche schilders, in die periode van hun ontwikkeling, zeer goed aangevoeld.
Hiervan getuigen de merkwaardige
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beeltenissen van de Romeinsche keizers in het Jachtslot Grunewald bij Berlijn, die
door de Oranjevorsten - later zouden zij de versiering van het Huis ten Bosch ook
aan kunstenaars van beide landen opdragen - gelijktijdig werden besteld bij Rubens,
Janssens, Cornelis van Haarlem, Goltzius (?), Bloemaert en anderen. In de literatuur
getuigt Balthasar Gerbier van eenzelfde waardeering in zijn ‘Eer ende Claght-Dight
ter Eeren van Henricus Goltzius’ (1618) door in deze grafrede te gewagen van een
stoet bedroefde confraters, Rubens voorop, gevolgd door Bloemaert, Cornelis van
Haarlem en vele anderen (Frans Hals alleen ‘behoorde er nog niet bij’).
Welke draagkracht heeft nu dit nieuwe ‘classicisme’ van de Haarlemsche schilders
in het kader van de betrekkingen tusschen het Noorden en het Zuiden, tusschen de
Noordelijke kunst en de Italiaansche renaissance en de Antieken? Welke veranderde
houding tegenover het geheele Nederlandsche maniërisme bracht dit classicisme te
weeg?
De begrippen omtrent de antieke wereld, die als steeds voor het Alpha en Omega
van de groote Kunst gold, waren, sinds de eerste schilders naar Rome reisden, in
wezen veranderd. Deze andere inzichten vinden grootendeels hun oorzaak in het
verwerpen van het naieve vertrouwen dier generatie, dat door het toepassen van
eenige architectonische fragmenten en contraposten een ‘antijcks’ effect te bereiken
zou zijn. In plaats daarvan verovert men zich een voorstelling van de geheele antieke
wereld, die door literair-humanistische begrippen geschraagd wordt. Het is een
overgang van het ontleende detail naar een monumentalen opbouw, het evolueert
van het antikiseerende naar het antieke. Om in dien zin ‘classiek’ te kunnen zijn, had
Goltzius omstreeks 1600 zijn vermaarden burijn ter zijde gelegd om zich aan de
‘groote’ schilderkunst te wijden, volgens van Mander het eenige volwaardige gebied
in de kunst. Terzelfdertijd heeft de, als schilder tegenwoordig weinig bekende Jacques
de Gheyn eenzelfden sprong gemaakt. Diens diepere beweegredenen heeft van
Mander ons nadrukkelijk medegedeeld: ‘Bevindende t' schilderen bequaamst, om t'
leven oft de Nature te verghelijcken, werdt in hem den Schilder-lust meer en meer
crachtigh, dat hij Plaet-snijden en Druckerije verlatende, beclaeghde zijnen verloopen
tijdt, welcken hem docht t' onnuttigh daer in door te hebben ghebracht. Bestaende
dan ernstig te practiseren, bevondt seer noodigh, v e e l n a e t' l e v e n , e n m e t
e e n e n u y t d e n g h e e s t t e d o e n , om also alle redenen der Const te leeren
verstaen’.
De verwerkelijking van deze andere opvattingen was echter slechts mogelijk bij
een volledige beheersching van anatomie en ruimte in den trant der Italiaansche
Hoog-renaissance. Het is typeerend voor de Nederlandsche kunst gedurende de
geheele 16de eeuw, dat de onvermijdelijke wrijving tusschen de gotische ‘onjuistheid’
in de Noordelijke landen en de renais-
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sancistische ‘juistheid’ in de kunst van het Zuiden nooit bevredigend werd opgeheven.
Het noordelijk maniërisme behield daardoor altijd iets onvolledigs en onvasts, met
iets van een durend vaag verlangen naar een zuidelijk ideaal. Nog hadden de
Haarlemsche schilders niet de bekoorlijke, bijna decadente vormentaal van Spranger
leeren kennen of zij meenden het toovermiddel gevonden te hebben. Maar weldra
worden zij zich bewust van het gevaar dat in een zuivere herhaling schuilt. Het
verlangen naar een zelfstandigen stijl, evenwaardig aan de kunst der Oude Wereld,
voert eerst tot de studie naar model in de ‘Academie’. Toen echter bleek dat men
daarmee tenslotte niet van den stijl van Spranger kon loskomen, zocht men het in
een nieuw coloriet om eindelijk te belanden bij een nieuw compositiesysteem, het
eenige dat, zonder in imitatie te vervallen, kans op slagen scheen te beloven bij een
wedijver met de antieken en de Hoog-renaissance.
Deze laatste evolutie naar een nieuwe compositieleer heeft van Mander zelf niet
meer beleefd. De waardeering van de Oudheid als een totaliteit en bovendien als een
beginsel is bij hem in kiem aanwezig, wat duidelijk wordt als hij in de ‘Academie’
model zit te teekenen en later als hij, omstreeks 1600, bij Cornelis van Haarlem diens
hernieuwde studie naar de natuur weet te waardeeren, maar zijn onuitroeibare
vereering voor Rome, die een navolging van het afzonderlijke antieke kunstwerk
insluit, maakt in vergelijking met zijn beide stadgenooten (Goltzius en Cornelis) een
ouderwetschen indruk. Beschouwt men van Mander's inzichten, in verband met de
laatste evolutie der beide andere meesters, dan lijkt zelfs zijn vereering voor Spranger
uit den tijd. En, wanneer hij in zijn Leerdicht zegt dat men bij de compositie vermijden
moet ‘dat de beelden de lijsten niet en draghen/Oft datse benouwt als in kisten laghen’,
dan zouden Goltzius en Cornelis dat omstreeks 1615 zeker niet onderschreven hebben.
Van Mander was niet meer de tolk van dezen nieuwen stijl; hij stierf vóór het
ontluiken van de vroege Hollandsche Barok.
Ook in dit opzicht kan men een parallel met R u b e n s trekken. Want zonder twijfel
verovert ook de jonge Rubens terzelfder tijd den onafhankelijken kijk op de Oudheid,
zooals die zich omstreeks 1588 bij de leden van de ‘Academie’ begon te vormen en
van 1600 af veld won, om eerst circa 1614 algemeen ingang te vinden. In Italië had
Rubens zich nog niet definitief een zelfstandig oordeel over de antieken gevormd.
Ook hij heeft in dezelfde jaren, aan de hand van ernstige natuurstudie en tegelijkertijd
met streng beheerschte vormgeving, gestreefd naar eenzelfde ideaal, dat Oudheid en
natuur moest verzoenen.
‘Navolgingen of ontleeningen aan de Oudheid’, zegt Oldenbourg, ‘treft men ook
bij andere Nederlanders aan, wat Rubens echter gunstig van hen onderscheidt is dat
hij de antieke voorbeelden niet meer misbruikt als een handboek van fraaie standen
en draperieën, maar dat hij, in antieken zin,
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de oneindige verscheidenheid van mogelijkheden terugbrengt tot één onveranderlijke,
homogene zienswijze.’ Deze zelfde woorden zou men ook kunnen toepassen op de
laatste stijlperiode van Goltzius en Cornelis van Haarlem. ‘Rubens’, gaat Oldenbourg
verder, ‘legt door deze beheerschte, objectieve geestesgesteldheid langzamerhand
de diepten van het innerlijk leven bloot’. In dezen regel ligt echter tevens het groote
verschilpunt, Rubens bereikte zijn doel, de anderen niet. Men mag dit niet alleen aan
de geringere begaafdheid van de Haarlemsche schilders wijten. Zij waren ouder dan
Rubens en hadden in een anderen tijd hun sporen reeds verdiend. In den strijd om
voor een nieuwen stijl den weg te effenen hadden zij hun beste krachten al verbruikt.
En toen eindelijk de reeds bejaarde Cornelis zich tot de Barok had opgewerkt, was
het in deze gewesten, anders dan in Italië en Vlaanderen, inmiddels te laat. De beste
krachten waren reeds voor den nieuwen n a t i o n a l e n stijl gewonnen, die, over de
geheele linie overrompelend veld won en de toch al wankele humanistische idee
onttroonde.
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De tentoonstelling van Italiaansche kunst te Parijs
door M.M. van Dantzig
WAT in deze collectie van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen, miniaturen
en toegepaste kunst aanwezig is, behoort vrijwel geheel tot het beste en schoonste,
dat Italië van 1200 tot 1700 heeft voortgebracht. Daar de schilderijen hier nog het
meest volledig aanwezig zijn en op de tentoonstelling de hoofdschotel vormen, wil
ik mij speciaal daarmee bezig houden. Doch ge zult begrijpen dat het ondoenlijk is
uit een kleine vijfhonderd kunstwerken, zoo goed als alle van de grootste kunstenaars
en van hen de beste specimina, een keus te doen, die een indruk van het geheel kan
geven. Daarom zal ik mij beperken tot slechts enkele voorbeelden, die mij om de
een of andere reden bijzonder troffen, waarbij ik dan ook zulke nam, die nu niet,
doordat zij steeds weer gereproduceerd worden, tot in de uiterste hoeken der aarde
overbekend zijn. Trouwens, het valt steeds weer op, dat zelfs zulke overbekende
schilderijen bij hernieuwde kennismaking niets van hun werking inboeten. Zoo is
het ook frappant, dat hoe fraai sommige reproducties ook zijn mogen, het origineel
oneindig meer geeft.
Voor de verzameling, die hier bijeen is gebracht uit de belangrijkste kunstcentra,
kan men eigenlijk geen woorden vinden, die haar schoonheid genoegzaam uitdrukken.
Mogen sommige musea een hoogeschool in de kunstgeschiedenis genoemd worden,
men kan hier met recht van de hoogste school spreken, en niemand die iets voor het
schoone van de Italiaansche dichters-met-het-palet voelt, zou - nu een dergelijke
collectie van Holland uit in weinige uren bereikbaar is - mogen verzuimen haar te
bezichtigen. Zelden of nooit zal men een dergelijke keurcollectie van het beste, dat
de menschelijke geest voortbracht, bij elkaar kunnen zien.
Cennino Cennini, leerling van Taddeo Agnolo, leerling van Giotto, heeft een
geschrift nagelaten, waarin hij een overzicht geeft van de kennis, die vóór en tijdens
de 15e eeuw in Italië een schilder moest bezitten om zijn ambacht te kunnen
uitoefenen. In dit geschrift geeft de schrijver de volgende definitie van schilderen:
.... (schilderen) is een bezigheid, die vraagt om verbeelding, gepaard aan bekwaamheid
van de hand, om ongeziene dingen te ontdekken, die zich verbergen onder de schaduw
der voorwerpen in de natuur, en om ze te vormen met de hand, voor het oog voor
stellen de, wat inderdaad niet bestaat. (Ik volg hier de vertaling van E.V. Thompson,
Jr. ‘The craftman's Handbook’).
Het is deze combinatie van vakmanschap, van verbeeldingskracht en van
vasthouden aan de realiteit, die de leidende functie heeft in al deze uitingen der groote
kunstenaars.
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XXIII

AFB.

1, GIOTTO - DETAIL CRUCIFIX

PADUA

- STA. MARIA DELL'ARENA KAPEL
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XXIV

AFB. 2, ANDREA MANTEGNA - DE OLIJFBERG, FRAGMENT VAN EEN PREDELLA VAN HET ALTAAR VAN
SAN ZENO TE VERONA IN HET MUSEUM TE TOURS
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Na de dogmatische verstarring der Middeleeuwen, waarvan ook de hier aanwezige
werken der vroegste schilders nog gewagen, verbreekt Giotto de banden, die
allentwege de menschheid als te nauw bevond. Bij hem spreken voor het eerst in
harmonieus evenwicht: kracht en hartstocht, en het vermogen beide ruimtelijk uit te
drukken. Uit Padua (Sta. Maria dell'Arena kapel) heeft men de crucifix van zijn hand
naar Parijs gezonden (afb. 1). Zooals zoo dikwijls, wordt door een enkelen
kunstgeleerde betwijfeld of dit crucifix geheel van des meesters hand is. Maar wat
doet het er eigenlijk toe? Alles, wat deze mensch tot de figuur maakte, die wij nu
met het woord Giotto omschrijven, alles wat hem zijn plaats onder de grootsten der
kunstenaars verschafte, is in dit werk aanwezig.
Dit groote kruis ademt een machtigen geest. Met eenvoudige picturale middelen,
in eenvoudige groote vormen wordt het lijden van Christus uitgedrukt. De
schilderwijze wortelt in de traditie van Byzantium, waar de groene onderschildering
voor het vleesch reeds voorgeschreven was. Giotto houdt deze werkwijze aan, doch
brengt nieuw leven door de wijze waarop met licht en donker gemodelleerd wordt.
Dit modelleeren vindt men terug in de contouren, het starre systeem heeft plaats
gemaakt voor een bewegelijken uitdrukkingsvorm. Groot en breed hangt het lichaam,
gekroond door den expressieven kop. Ook hier hebben de harde lijnen plaats gemaakt
voor een uitdrukking gevende modelleering, de houding vindt weerklank in de
expressie van het gelaat, een uitdrukking die even nieuw is als de werkwijze. Zoo is
ook nieuw een expressie als die van de Madonna in het linker medaillon. Daarbij is
het verwonderlijk hoe groot zoo'n figuurtje schijnt te zijn. Door de wijze, waarop de
beschikbare ruimte wordt beschilderd, schijnt die ruimte zich te vergrooten. Giotto
blijkt hier met recht de eerste Renaissance schilder te zijn. De dorheid en popperigheid
zijner voorgangers heeft hij het eerst geheel opzij gezet. Daarmee ging een voor dien
tijd even groote revolutie in zijn techniek gepaard, die het mogelijk maakte ook aan
de uitbeelding der ruimte zulke ongekende vormen te geven. Hoewel men Giotto het
volledigst in zijn fresco's leert kennen, ondergaat men toch reeds het bijzondere van
deze figuur met dit crucifix. Bovendien kan men het in Parijs veel beter zien, dan in
Padua, waar het - tenminste toen ik het daar eenige jaren geleden zag - slecht geplaatst
was.
Gedurende een eeuw werd de stijl, door Giotto geschapen, door velen met meer
of minder persoonlijkheid nagevolgd. Tot ook hier omstreeks 1400 vernieuwing
gebracht wordt. De groote meesters uit de school van Giotto zijn op de tentoonstelling
prachtig vertegenwoordigd, doch niet minder het quattrocento. Paolo Uccello, die
overnam wat het vorige geslacht hem geleerd had, doch daarbij de perspectief
perfectionneerde en tevens zijn fresco techniek op zijn groote paneelen (veldslagen
voorstellende) in een tempera-olietechniek vertaalde, bleef zeker niet zonder invloed
op dien anderen groote, Pierro della
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Francesca. De uitbeelding der ruimte, die buiten zijn eigen omtrekken schijnt te
treden, erft hij, met diens breeden en statigen stijl, van Giotto. Voeg daarbij de kennis
van perspectief, de grootere kleurenrijkdom van het prachtlievende Italië dezer dagen
(daarin en in uitvoerigheid van détails voorgegaan door de zeer bewonderde
Vlaamsche schilders) dan is het te begrijpen dat Pierro zijn figuren vol vorstelijke
waardigheid wist te scheppen in krachtige en toch stille kleuren. Typeerend ook is
voor hem de preciesheid van het détail, dat nergens den grooten en strakken contour
verbreekt. Hij begeeft zich nog niet in het spel van licht en donker, in de werking
van de atmosfeer. Zijn techniek blijft vrijwel uitsluitend die van temperaverf op
zorgvuldig geslepen witte plamuur, een techniek die aansluit bij zijn monumentale
schildering. Zijn aan beide zijden beschilderde paneelen met de portretten van den
hertog en de hertogin van Urbino uit Florence (Ufficio), hier eveneens aanwezig,
zijn algemeen bekend. Het groote luik uit Perugia, de Maagd en het Kind
voorstellende, is misschien niet zoo veelvuldig gereproduceerd. Vooral de lunette,
en dan daarop de annonciatie-engel, is een voorbeeld van de grootheid, die dezen
schilder eigen is. Daarnaast ook is het paneel, voorstellende de Maagd en het Kind
tusschen twee engelen in een intérieur, een waardig specimen van deze statige kunst,
die toch nimmer zonder gratie is.
De stijl, door Giotto gecreëerd, zette zich ook in andere richtingen voort. Betoont
Pierro della Francesca het majestueuze, vóór hem was het Fra Angelico, de
gebenedijde, die grootschheid en liefelijkheid met elkaar wist te binden. Anderzijds
weer combineerde zich Giotto's nalatenschap met den zin voor een harde, kantige
lijn, die zich niet in de eerste plaats tot het liefelijke of statige wendt, maar tot het
harde, dat de realiteit laat zien. Mantegna zoekt steeds opnieuw de scherpe kanten
van het leven. Bij voorkeur overdrijft hij de perspectivische werking van zijn
voorstelling door een lagen horizont, waardoor zijn figuren nog machtiger schijnen
te zijn. Wij kijken naar hen omhoog als naar reuzen. Daarbij worden deze harde
menschen omgeven door een landschap of door kleedij, waarin steeds de hoekige
spitsheid van lijnen en vlakken geaccentueerd wordt. Zoo schept hij, zich baseerende
op de werkelijkheid, een geheel eigen wereld. Het puntige penseel, dat zich vooral
leent tot het trekken van strenge waterverflijnen is zijn geliefd materiaal. Uiterst
verzorgd zijn zijn schilderijen in ieder opzicht. Zijn kleur past zich aan bij het strenge
karakter, dat de teekening draagt.
Een negental schilderijen van Mantegna zijn bij elkaar gebracht. Zij alle zijn
werken, die dezen geest typeeren. De Brera (Milaan) zond den machtigen dooden
Christus. Ook hier is de figuur sterk verkort voorgesteld, gezien tegen de voeten. Het
kleine schilderij (66 × 81 cm) krijgt daardoor geweldige dimensies. Scherp zijn alle
détails bekeken; in harde lijnen wordt het linnen uitgedrukt, dat den Christus
gedeeltelijk bedekt. De treurende figuren links, eveneens perspectivisch verkort, zijn
niet de lieftallige wezens die men ge-
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woonlijk als Maria en Johannes ziet uitgebeeld. De voeten en handen zijn van een
realiteit, welke in de eerste plaats het ruw gewonde vleesch accentueert. Dit alles is
in waterverf op fijn linnen uiterst dun geschilderd; door deze techniek is dit doek in
zoo'n perfecten toestand gebleven. Men ziet ook hier weer hoe ambacht en geest één
geheel vormen.
Het Louvre en het museum te Tours zonden de 3 deelen der predella van het
altaarstuk, waarvan het hoofdpaneel in Verona is. Jammer genoeg is dit laatste niet
op de tentoonstelling. Deze paneelen zijn kleuriger dan het zooeven vermelde
schilderij, zij toonen duidelijk den stijl der miniaturisten. Naar mijn gevoel is de door
den bliksem gespleten boom, op den voorgrond van den ‘Christus op den Olijfberg’
(afb. 2) het symbool van den kunstenaar zelf. Een harde, weerbarstige, gespleten
stam, met zijn schichtige breuk en scherpe takken, die toch nog trossen rijpe vruchten
draagt. Een stad, waarvan de vele torens de voortzetting vormen der hoekige rotsen,
ligt aan den voet van een zich in de eindeloos hooge ruimte verliezenden berg. De
lijnen van figuren, steenen, boomen en tallooze détails oversnijden elkaar in scherpen
zigzag. Zoo is dit schilderij doortrokken van een rhythme, dat streng doorgevoerd
het geheel logisch en groot opbouwt, terwijl de vele finesses het evenwicht niet
verstoren.
Deze kunstenaar heeft indruk gemaakt op vele artisten in het Noorden van Italië.
Zijn zwager, Giovanni Bellini, heeft werken gemaakt die zeer verwant zijn aan
Mantegna, terwijl Mantegna, die sterk onder den invloed van den veristischen
Donatello stond, eveneens beïnvloed werd door Bellini. En zoo ook kan men nagaan,
dat Mantegna de kunstenaars die rond de niet minder ontzagwekkende figuur van
Giovanni Bellini stonden, niet vreemd bleef.
De geest, die de natuur met zoo scherpen blik bestudeerde, spreekt eveneens uit
de werken van een Crivelli, die zich kenmerkt door zijn strakke en decoratieve lijn.
Doch ook en voorál in Ferrara werkte een school van schilders, die zich afwendde
van die zijde van de natuur, die men gewoonlijk kenschetst met het woord ‘mooi’.
De natuur omvat alles: zij heeft een zijde die het oog streelt en een, die het minder
welgevallig is. En dan blijft het nog altijd een vage aanduiding, dat woord mooi. De
een vindt leelijk, wat de ander schoon noemt. Doch het is de schilder, wiens karakter
zich tot de eene zijde van de natuur meer wendt dan tot de andere, die de verschillende
soorten van schoon accentueert en ons zoo op verschijnselen opmerkzaam maakt,
die ons oog anders wellicht niet zouden ontdekken. Daarom is het zoo moeilijk te
zeggen wie de grootste der kunstenaars is. De een voelt meer verwantschap met
schilder A, een ander met schilder B. Wellicht is men geneigd hem het hoogste te
stellen, wiens karakter overeenkomt met dat van het grootste aantal bewonderaars.
En zoo komen misschien een Raphaël en Tintoretto, Giorgione, Correggio, Titiaan
aan hun eereplaats. Het blijft echter de vraag of men anderen daarmee geen onrecht
aandoet, en het schijnt mij, dat gewoonlijk de Ferrareesche school met haar zeer
specialen blik, wel te dikwijls veronacht-
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zaamd wordt. De vervorming, die Grünewald op zijn Isenheimer altaar de
Christusfiguur tragiek verleent, komt soortgelijk bij den Ferrarees Cosimo Tura
(Cosmé) voor op de Pietà uit Venetië. De door smart verwrongen kop, ondersteunt
de uitdrukking van het lichaam, van de handen, de beenen en voeten. De geheele
houding suggereert de doorstane foltering, waarbij de ongewone proporties der figuur
even suggestief werken. Normaler van verhouding is de Maria figuur, waarvan het
gelaat deernis uitdrukt. Vreemd doet hier de linkerhand van Maria aan, die weinig
past bij den zeer menschelijken kop.
Zijn groote doek, voorstellende St. George en de draak, is al even suggestief. Links
vlucht de prinses met een angstig gebaar weg, een gebaar, dat weerklank vindt in de
wilde plooien van haar kleedij. Rechts de heilige met angstwekkende
gezichtsuitdrukking, een uitdrukking die men terugvindt in den paardenkop. De
grillige vorm van het landschap op den achtergrond sluit aan bij de woeste en
angstaanjagende sfeer van het geheel. Het is jammer, dat dit schilderij, dat naar ik
vermoed evenals het bovengenoemde uitsluitend in lijmverf en tempera is uitgevoerd,
blijkbaar de tand des tijds slecht kon weerstaan. Veel verf is afgevallen en daardoor
schijnt het geheel zeer donker. Misschien speelt het Ferrareesch klimaat hierbij een
ongunstige rol, ik herinner mij, dat veel van de schilderijen en vooral ook fresco's
in Ferrara sterk vervallen waren.
Het hiertegenover hangende andere groote doek schijnt al evenzeer geleden te
hebben. De ‘Maagd, Kind, en Heiligen’, uit Bologna gezonden, geschilderd door
Francesco Cossa, eveneens Ferrarees, vertoont evenals in de meeste zijner andere
werken verwantschap met Cosmé. Ook hier zou men bijna denken aan vrees voor
mooi-doen. Toch zijn zijn figuren milder en breeder van type dan die van Tura. De
vorm van de hand van de linker figuur (San Petrone, bisschop van Bologna) typeert
het verschil met den laatstgenoemden schilder. Hier een breede, gemodelleerde hand,
met een week vleesch, dat men haast waterzuchtig zou kunnen noemen. Terwijl de
handen, voorkomende op de genoemde Pietà, beenig en mager zijn. Zoo is ook de
plooival der kleeren ‘gematigder’, overal is het modélé meer afgerond. Zeker zijn
deze beide schilders figuren, waarvoor de in het begin aangehaalde woorden van
Cennino gelden mogen.
Na deze strenge meesters ontwikkelt zich een beweging, die naast vorm en kleur
ook aan licht- en schaduwval een belangrijke rol toedeelt. Leonardo da Vinci, de
meester van het clair-obscur is hier een der voorgangers. Anderzijds is het
Michelangelo, die de rondingen der spiermassa's, de anatomie, tot ongekende hoogte
opdrijft. Het merkwaardige schilderij uit Florence door Giovanni Battista Rosso (afb.
3) getuigt van het streven der beide groote meesters. Het schilderij stelt voor Mozes
en de dochters van Jethro. Het is een en al beweging van naakte lichamen. Een
compositie die, gelijk dit later een Degas zou doen, aan alle zijden door de lijst wordt
afgesneden. De cen-
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trale figuur, de Moses, is in volle actie, met gespannen spieren als bij Michelangelo.
De vleeschmassa 's der op den grond gevallen beide herders vormen een basis,
waartegen de beweging van den Moses door contrast sterk wint. Links boven, een
donkere aanstormende herdersfiguur, rechts een afwerende vrouw, terwijl geheel in
den rechter bovenhoek de beide figuren twee rustpunten vormen, waartegen het
geheel aan bewegingskracht wint. Een dergelijk schilderij is geheel opgebouwd
volgens de leer door Leonardo da Vinci in zijn Trattato ontwikkeld. En ook de
verdeeling van de lichte en de donkere partijen steunt hierop. Tevens werkt de breede
schilderwijze van dit klaarblijkelijk in olieverf afgeschilderde schilderij mede, om
de aan bewegingen zoo rijke compositie toch tot een in zich zelf gesloten geheel te
doen keeren.
Soortgelijke verschijning is de kolossale kruisafneming van Pontormo (3.12 m ×
1.92 m), uit de Sta. Felicita te Florence. Op het groote paneel is wederom een wit
fond aangebracht, waarop de betrekkelijk dun gelegde sterk contrasteerende kleuren
hun groote kracht onverminderd bewaard hebben. Kleuren, die overigens,
niettegenstaande hun ongewone pracht, vreemd aandoen. Zoo wordt de schaduw
over de tors van de, den Christus dragende, figuur gevormd uit de tegenstelling van
ongebroken lichtblauw, tegen een fel krabrood. De beenen daarentegen van dezelfde
figuur zijn, evenals de kop, in een normalen (okerkleurigen) vleeschtoon gehouden.
Rood, fel oranje, licht- en donkerblauw zijn de kleuren die in dit schilderij den
boventoon voeren. De schaduwen zijn diep van toon, nog doorstraald van de witte
plamuurlaag. Ik hoorde dit schilderij niet erg roemen. De felle kleuren schijnen niet
in den smaak te vallen bij het publiek. Ik voor mij constateer, dat hier wederom een
oorspronkelijke geest met ongewone verbeeldingskracht op bepaalde eigenschappen
der natuur nadruk heeft gelegd.
Na de imposante portretten van Lorenzo Lotto, die hier in verschillende stijlen en
technieken vertegenwoordigd is, van Bronzino en vele andere niet geringere meesters,
komt men aan de eerezaal, waar een keurverzameling is van Michelangelo, Leonardo
da Vinci, Giorgione, van Paris Bordone, Mantegna, Pollajuolo, Pierreo della
Francesca, van Tiziaan, Raphaël en Tintoretto.
Vooral aan den rechter wand wordt men getroffen door een merkwaardig
verschijnsel. Sommige schilderijen trekken de aandacht door een eentonige gouden
kleur, die ontbreekt op andere stukken van dezelfde, daarnaast gehangen meesters.
Die kleur komt voor op: Correggio, Mystiek huwelijk van Sta Catherina (Louvre),
Antiope (Louvre), ontbreekt op: ‘Correggio: Vlucht naar Egypte (Ufficio), Ganymedes
(Weenen). Is aanwezig op: Giorgione, Le concert champêtre (Louvre), afwezig:
Giorgione: De Storm (Venetië), mansportret (Budapest). Aanwezig op: Titiaan,
Graflegging (Louvre), Vrouw met spiegel (Louvre). Afwezig op: Titiaan, Flora
(Ufficio), Mansportret (Pitti), gedeeltelijk op de Venus van Urbino (Ufficio). Daar
de eender gekleurde
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schilderijen alle uit het Louvre stammen, daar zij van verschillende meesters zijn,
en daar de toon niet aanwezig is op de schilderijen van deze meesters uit andere
musea, m o e t e n die kleur en de aanwezigheid in het Louvre met elkaar samenhangen.
Trouwens reeds bij den eersten blik valt deze mismakende goudtoon, die niet van
den meester zelve k a n stammen, op. Blijkbaar heeft het Louvre nog altijd niet
genoeg van den beruchten ‘Galerieton’. Overigens moet ik erkennen, dat deze
schilderijen er toch nog altijd beter uit zien dan toen ik ze het laatst in het Louvre
zag, waar sommige, 1e. door de ongelukkige wijze van ophangen, 2e. door het vuil,
nauwelijks te genieten waren. Toch is het te hopen, dat ook het Louvre moge gaan
inzien, dat het niet aangaat typische eigenschappen dezer groote meesters te laten
verdwijnen onder een valschen, gelen (volgens anderen gouden patina) toon, die
niets met den meester uit te staan heeft. Misschien ziet men bij de schilderijen uit de
andere musea beter in hoe verre zij al reeds geretoucheerd zijn. Dit bewijst nog niet,
dat die uit het Louvre in beteren toestand verkeeren, zooals wel aangenomen wordt.
Al ziet men de beschadigingen niet zoo duidelijk, de persoonlijkheid van den meester
wordt zeker grooter geweld aangedaan door de sterk gekleurde vernis.
Hoe schoon ook een schilderij als b.v. de Storm van Giorgione (afb. 4) zijn mag
(de hierop voorkomende zoogende Moeder is in haar eenvoud, in haar
ongedwongenheid en groote vormgeving zeker niet het geringste onderdeel) toch
kan ik nauwelijks zeggen, dat vele der schilderijen, die niet in deze eerezaal hangen
voor de meest geëerde meesterwerken, onderdoen.
Hiertoe behoort naar mijn idee ook zeker een nobel portret als dat van Moroni, uit
Bergamo gezonden. Meer nog dan zijn landgenoot Moretto doen zijn portretten soms
aan onzen Moro denken. Hoewel in stijl en techniek van laatstgenoemde verschillend,
zijn zijn portretten dikwijls even edel en raak in de typeering. De ongedwongen
houding, de stofuitdrukking, de handen spreken een verwante taal.
Er zou nog heel veel meer op te merken zijn omtrent deze zeer bijzondere
tentoonstelling. Doch er is t e veel om eenigszins volledig te kunnen zijn. Ook
Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Longhi en de hen omringende
schilders zijn fraai vertegenwoordigd. Onder de werken van Carravaggio vindt vooral
de Bacchus veel bewondering. Bij de verzameling met miniaturen verluchte boeken
zijn, evenals onder de voortreffelijke beelden, de schoonste exemplaren die men zich
denken kan. Doch wil men zich hiervan en van de verzameling prenten (waarbij
verschillende oude bekenden uit de Amsterdamsche Italiaansche tentoonstelling van
vorigen zomer aanwezig zijn) iets eigen maken, men zou er weken moeten
rondwandelen.
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Monumentale kunst en kunstenaarschap in hun betrekking tot het
leven
door A. van der Boom
HET kan van belang zijn, in een tijd, waarin de olieverf-schilderkunst nog steeds
alpha en omega voor heele generaties en haar orakelende woordvoerders beteekent
- (blijkt dat niet reeds voldoende uit de eenzijdig-picturale belangstelling der
kunstrecensies van vele dagbladen?) - eenige beschouwende aandacht te wijden aan
werk, afgewend van dit vaak luidruchtig bedrijf, groeiend uit andere kernen en
gestuwd door andere verlangens. Dat zulk een - laat ons zeggen - verruimde
beschouwingswijze in geen enkel opzicht de wezenlijke waarden en de traditie eener
groote schilderijenkunst zal aantasten of zelfs maar bedreigen, moge hier vooraf met
nadruk, zoo noodig ter geruststelling, worden gezegd. Ten opzichte van de verhouding
tusschen toegepaste of monumentale en vrije schilderkunst lijkt het bovendien niet
misplaatst te trachten op enkele algemeene en bijkans chronische misverstanden te
wijzen, vooral bij de lieden, die zich opwerpen als mentors eener vrije kunst uit louter
geestesovervloed ontstaan; die daarbij elke vrijwillig aanvaarde beperking nutteloos
of zelfs fnuikend achten voor het proces, mitsgaders het alleenvertooningsrecht der
‘goddelijke inspiratie’. Dat zijn o.m. de lieden, die bij het ontwerpen van een raam
in een kerk of openbaar gebouw slechts kunnen denken aan datgene, in het maken
waarvan zij pret hebben; die bovendien steunend op in wezen vrij-schilderkunstige
methoden en beginselen, deze zonder eenige beperking denken te kunnen doorvoeren
en uitleven in een werk van toegepaste kunst. Dan zijn er nog degenen, die
tegenwoordig dadelijk uit hun humeur zijn, wanneer er sprake is van toegepaste of
monumentale kunst, waarbij hun woorden als: theoretische preoccupaties, verarming,
verschraling, cerebraliteit e.d. naar de lippen komen. Is het mogelijk het probleem
der monumentale kunsten, dat nu toch wel als een vaste ommetrek door ons achter
de vele wisselvallige vormen der z.g. vrije kunsten wordt gezien, nader te doordenken?
Wij willen het beproeven. Categorisch redeneerend in een logische aesthetica kan
men zeggen dat kunst is verstoffelijking eener idee, dus medium voor het
scheppingsproces om in bepaalden vorm naar buiten te treden. Dat geldt dus niet
alleen voor de schilderij, maar ook voor het werk van toegepaste kunst; ook dát wordt
uit de idee geboren. Is het nu van lagere orde dan een geschilderd landschap? Neen,
het is slechts van a n d e r e orde, want alleen de voorwaarden waaronder, en het plan
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waarop de idee tot stoffelijken vorm is gekomen zijn anders. We zien dan in vrijwel
alle groote stijlperioden de toegepaste kunst zich vrijwillig richten naar het
groot-architectonisch verband, zich onderschikken aan de architectonische, dat is in
dit geval: de algemeene idee. Dat ‘onderschikken’ kan waarlijk grootsch en
monumentaal zijn, doch ook benepen en schraal, al naar de in het groot verband
opgenomen kunstenaars-natuur iets aan het geheel weet t o e t e v o e g e n of slechts
leeft t e n k o s t e van het geheel. Al naar hij met zijn eigen verlangens weet te stijgen
in de eenheid van de idee, of zich door het gewicht dier eenheid laat verpletteren en
dan slechts tot cerebrale, levenlooze bedenksels weet te komen. Tegenover dit streven
om de dingen in hun zinrijke verbanden te zien bij werken van toegepaste kunst,
staat het verkeeren in zielsafzonderlijkheid van den schilderijkunstenaar der laatste
eeuwen en het losraken van de voornaamste banden met het leven. De groote
portretkunst natuurlijk uitgezonderd.
Bij alle kunst gaat het om wezenlijke waarden toe te voegen aan het leven. Kenmerk
van het werk van toegepaste kunst is de nimmer eindigende noodzakelijkheid het
contact met het leven tot het einde toe te bewaren en daarbij voortdurend te streven
naar eenheid tusschen het individueele van de persoonlijkheid en het algemeene van
het tijdsverband. Daarom kan de genieting van toegepaste of monumentale kunst in
beginsel niet zijn gelegen in de eenzame contemplatie, want dat is de kunstliefde om
haars zelfs wil en niet het hartstochtelijke, stuwend-vervoerende, dat dienstbaar is
aan eenigen collectieven levensvorm. Bij de toegepaste kunsten vindt men in het
bijzonder dien kunstvorm, welke, zooals Huizinga zegt, is ‘aangewend tot verhooging
van den luister des levens zelf.’ Ik wil niet zeggen, dat dienstbaarheid aan het leven
bij de schilderijkunst een volkomen holle frase zou zijn. Minder dwingend is zij
echter wel naar ik meen, en zeker voor bepaalde vormen van vrije schilderkunst.
Daar komt nog bij, dat waar de toegepaste kunst zich uit in monumentalen vorm, ze
al direct op de schilderij voor heeft geen handelsobject te zijn, doch volkomen volgens
zuivere beginselen, louter op het werk gericht, kan worden tot stand gebracht. Het
toegepast kunstwerk, evenals trouwens ieder ander kunstwerk, voor te willen stellen
als uiting van ‘overvloed’ is even kortzichtig als historisch onjuist. Veeleer moet
hier worden gewezen op de ‘noodzaak’, beeldend dié zijden van de architectonische
idee te vertolken, welke b.v. buiten de abstracte handeling vallen van het onmiddellijke
bouwkunstige scheppingsproces. Indien de jonge kunstenaars hier de noodzakelijkheid
van willen aantoonen, dan moeten zij zeker niet het oor leenen aan de eenigszins
dilettantische begripsverwarringen bij propagandisten van ‘gerechtvaardigden
overvloed’ en ‘geestelijke behoefte aan overdaad’. Om volkomen practische redenen
lijkt mij dat al geboden in ons huidige rationalisatiesysteem!
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Een willekeurig transponeeren van zuiver picturale, aan het schilderij inhaerente,
waarden in een werk van glas- of muur-schilderkunst is p r i n c i p i e e l volkomen
verkeerd. Dat er desondanks toch menig charmant werk op deze manier is ontstaan,
doet hier thans niet ter zake. Een glasschilderkunst, die met dezelfde
illusionistisch-impressionistische middelen als de schilderijkunst wordt tot stand
gebracht, verschilt van deze slechts door haar transluciditeit, niet echter door haar
geestelijke en werkdadige beginselen. Waar dat in de 17de en 18de eeuw op is
uitgeloopen weet thans een ieder.
***
Wat is monumentaliteit?
Een monument is een gedenkteeken. Leggen wij den nadruk op ‘teeken’. Het stelt
een teeken om iets te gedenken of te symboliseeren, om iets te laten doorduren. Het
leeft uit een algemeene idee. Als symbool daarvan stelt het een teeken of een complex
van teekens, waarvoor het de gegevens put uit de realiteit. Observatie van de natuur
en het leven is dan ook het dagelijksche wachtwoord voor hem, die de monumentale
idee dient. Het monumentale kan men noemen het grootsche, dat doorduurt. Het
grootsche wel te verstaan - niét het groote. Ook een postzegel kan monumentaal van
conceptie zijn, d.w.z. uitgekomen boven een improviseerende, op den plotselingen
inval gebaseerde, vormgeving. De monumentaliteit - (ook Beethovens laatste
kwartetten kunnen hier worden aangehaald als een bijzonder voorbeeld van de
monumentale conceptie) - ontkent dus a priori niets wat met het leven te maken heeft,
want ze is het leven zelf, maar: g e s u b l i m e e r d . In het monumentale kunstwerk
is plaats voor alles wat wezenlijk waarde heeft, voor iedere levenservaring, welke
het kunstenaarschap of het kunstwerk kan aanvuren of verrijken. Maar óók erkent
het de noodzaak, alle levensverschijnselen en -waarden te verdiepen, ze te brengen
boven het plan der direct reëele gewaarwordingen en gevoelsnuanceeringen op dat
der duurzame ervaringen, waarbij dan als wellicht typisch verschijnsel een
terugdringen van onbeheerschte primaire gevoelsuitingen eerste noodzaak is. Men
kan dat abstract symbolisch trachten te verwezenlijken - met het gevaar der
cerebraliteit als voornaamsten belager voortdurend aan zijn zijde - men kan het ook
realistisch doen, zich bedienend van reëele vormen, wanneer deze slechts de noodige
uitdrukkingskracht bezitten (de menschen van Puvis de Chavannes, de Apostelkoppen
van Toorop) om boven het gewone realistische ‘geval’ uit te stijgen. De
strak-gestyleerde en abstracte Byzantijnsche mozaïeken van Ravenna zijn
monumentaal, evenals de majestueuze Christus in de concha van de kerk te Cefalu;
de fresco's van de quattrocentisten Masaccio of Signorelli zijn het - hoewel volkomen
anders gericht - niet minder.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

102
Monumentaliteit vraagt in het werk van beeldende kunst om vereenvoudiging (zonder
verarming!), en dat vooral in onze dagen na de vele afdwalingen in subjectieve
verbijzonderingen. Monumentaliteit en schilderachtigheid - daartoe reken ik in
tegenstelling tot Jan Engelman ook het flamboyante1) - want dat is iets dat opbrandt
en zich oplost - zijn contradicties. Wie echter monumentaliteit slechts kan
vereenzelvigen met platgeslagen stylatie en zich de verbeelding van een mensch
alleen maar kan voorstellen in een pantser van buigingen is tegelijk slachtoffer van
eigen beperkte denksfeer2). De monumentale figuur of voorstelling moet echter meer
zijn dan de toevallige stand of situatie van een oogenblik, maar het moment dat
doorduurt. Zoo kan uit een som van momenten een nieuwe, verpuurde vorm ontstaan
op een plan waar het rumoer van strijd, van leuzen en van modieuze opvattingen
verstild is.
Een voorbeeld van waarlijk grootsche en diep uit het leven ademende
monumentaliteit biedt ons Leonardo's Avondmaal, waarin alle schilderachtigheid is
uitgebannen of ondergeschikt gemaakt aan den verbeeldingsrijken inhoud en de
daaruit voortvloeiende zeggingskracht der gebaren. Het woord toch is hier het
hoofdmoment, waaruit dit waarlijk architectonische geheel ontstaan kon.
‘Die Szene ist eine ganz momentane und doch bleibend und erschöpfend,’ zegt
Wölfflin3) terecht. Hier krijgt dus een moment - Christus' mededeeling over het verraad
- de duurzame gestalte van eeuwigheidswaarden. Hoe anders en óók: hoeveel zwakker
van geestelijke houding is reeds een Avondmaal van Tintoretto in de S. Giorgio
Maggiore te Venetië, om van Tiepolo's werk in het Louvre niet meer te spreken.
Van groot belang is het ook de geestelijke gedifferentieerdheid en haar tallooze
gradaties in de monumentaliteit te erkennen. Ter wille van de noodzakelijke beperking
der stof moge dit zonder nadere preciseering worden gezegd.
De zich op het monumentale richtende kunstenaar van dezen tijd, wiens arbeid
samenvalt met een onmiskenbare opleving van het architectonisch besef, zal als
scheppend kunstenaar één-zijdig gericht zijn (moeten zijn) in waardeeringen en
erkenningen van de monumentale verwezenlijkingen van het verleden en om hem
heen. Dat is hem voorwaarde tot het eigen werk. De

1) ‘De flamboyante gothiek is als een eindeloos orgelnaspel: zij lost alle vormen op in
zelfontbinding, geeft aan elk detail zijn voortgezette doorwerking, aan elke lijn haar tegenlijn.
Het is een ongebonden woekeren van den vorm over de idee; het versierde detail tast alle
vlakken en lijnen aan. Er heerscht in deze kunst die horror vacui, die misschien een kenmerk
van eindigende geestesperioden mag heeten,’ (prof. dr. J. Huizinga: Herfsttij der
middeleeuwen, blz. 365).
2) Zoo zijn ook het monumentale en het ‘statische’ geenszins identiek, evenmin als het ‘vlakke’
per se bij het ‘decoratieve’ zou behooren.
3) Heinrich Wölfflin: Die Klassische Kunst (Eine Einführung in die italiënische Renaissance)
München 1912.
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schouwende geest echter in zijn doordenken der vele en velerlei vormen kan in dezen
véél-zijdig georiënteerd zijn, hoezeer juist deze houding voor den scheppenden
kunstenaar aan verraad zou grenzen.
Het anders gericht zijn van den de monumentaliteit toegewenden kunstenaar komt
ook uit in zijn keuze van volkomen andere technieken dan b.v. die van de olieverf.
Evenals de aesthetische begeerten dienen ook de middelen principieel anders te zijn.
Wie b.v. niet begrijpt, dat de olieverf-techniek, met haar eindelooze differentieeringsen nuanceeringsmogelijkheden, volkomen ongeschikt is voor het straffe gespierde
werken aan een muurschildering1) zal ook de fout begaan om de schilderij zelf op
haar tijd in monumentale richting te dringen2).
Van groot belang is het daarom, dat er thans weer een klein aantal jonge kunstenaars
in ons land is, dat het werken in de versierende technieken op den grondslag van een
deugdelijk vakverband heeft geleerd, zoodat - afgezien van de glasschilderkunst,
welke reeds op het eind van de vorige eeuw door Der Kinderen eigenhandig in gang
werd gezet - ook mozaïeken, wandschilderingen, e.d., in onmiddellijk contact met
de materie konden worden uitgevoerd. (Natuurlijk vergeten wij niet, wat reeds hier
en daar - veelal naar het toeval wilde - door oudere kunstenaars in ons land werd
gemaakt).
Het zal tot blijvende verdiensten van prof. R.N. Roland Holst moeten worden
gerekend, dat hij tijdens zijn directoraat van de Rijks Academie te Amsterdam de
mogelijkheden tot practische beoefening van allerlei technieken heeft kunnen vinden,
en opgaven voor de jonge kunstenaars wist te formuleeren3). Het cultuurbegrip ging
hier zeer terecht vooraf aan het stijlbegrip.
Tot deze technieken behoort behalve het glasschilderen, mozaïekleggen en
muurschilderen ook het z.g. sgraffito. Het is een versieringstechniek welke berust
op snijden, krabben, schaven en schraffeeren in verschillende over elkander op een
muur aangebrachte, nog natte cement-kleur-lagen. Door diep en minder diep snijden
kunnen de verschillende kleurlagen op verschillende plaatsen worden opengelegd.
Na te zijn opgedroogd vormt het werk een ondeelbaar geheel met den muur waarop
het is aangebracht. Het is echter ook een techniek, welke in de historie der kunsten
nooit een superieure plaats heeft ingenomen. Hoogstens heeft men ze gebruikt voor
volkskunstachtige decoraties, hoewel daarbij worde bedacht, dat de mogelijkheden
van de sgraffito-techniek sinds de uitvinding van het Portland cement, meer dan een
eeuw geleden, veel rijker zijn geworden.
Het sgraffito heeft evenwel niet de groote historische ontwikkeling achter

1) Nog geheel daargelaten, dat men niet op een muur zelf kan werken en zijn toevlucht moet
nemen tot de principieel af te keuren werkwijze met op den muur te plakken schilderlinnen.
2) Een dergelijk streven ± 1910 en volgende jaren in ons land voornamelijk onder invloed van
het Fransche Cezannisme waar te nemen heeft geen positieve resultaten opgeleverd.
3) Hoe weinig dat begrepen wordt bleek onlangs weer eens uit een voordracht van Jan Engelman,
wien het toch waarlijk niet aan intelligentie ontbreekt!
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zich van b.v. mozaïek en fresco. Hier ligt een voordeel in, n.l. dat de huidige werker
tevens een ontdekker van nieuwe expressiemiddelen kan zijn, maar ook een nadeel,
omdat hij daardoor allicht tot overschatting van de techniek geneigd is, waarbij de
historie hem in geen enkel opzicht eenig correctief kan bieden. Iets dergelijks zou
men ook kunnen zeggen van het gebruik van het beton in de huidige architectuur.
Van het eerste belang is echter, dat er thans werken in sgraffito-techniek kunnen
worden uitgevoerd. Twee oud-leerlingen van de Rijks Academie, mej. Lucie Steffens
en de heer W. Molin hebben eenige werkstukken kunnen maken in het Geologisch
instituut en in het Chemisch laboratorium van de gemeente Amsterdam. Molin, die
intusschen in Amsterdam-Noord een atelier heeft gesticht voor het beoefenen dezer
technieken én het uitvoeren van opdrachten, heeft bovendien een zeer goede
vakverhandeling - ‘Sgraffito, eigenschappen der materialen en recepten’ - geschreven,
zoodat het begin althans terdege is voorbereid.
Opent deze werkmethode perspectieven bij toepassing in direct verband met het
bouwproces van den architect? Ik zou hier nog niet gaarne een positief antwoord
geven. Wat echter vast staat is dit: dat sgraffito een techniek is met groote
beperkingen. Dat hoeft in geen enkel opzicht als een beletsel te gelden, maar wél zal
men dienen te beseffen, dat er niet alles in kan worden gemaakt, zoodat de
zeggingskracht beperkt is. Het geldt hier toch vóór alles een verschil van instrument,
waarbij dan valt te bedenken, dat b.v. op een harmonica andere muziek wordt gespeeld
dan op een klavier.
De voltooide werken1) in de beide wetenschappelijke Amsterdamsche instituten
laten ruimte voor velerlei verwachtingen. Molin die zich met heel zijn jonge
werkkracht op deze techniek - en b.v. ook op het leggen van mozaïek - heeft
geworpen, projecteert het komende - hoe zou het anders kunnen! - in de strakke lijnen
zijner fantasie. De mogelijkheden van de sgraffito-techniek ziet hij in het blinkende
schijnsel van zijn verwachtingen. Ten opzichte van levensvatbaarheid en kansen kent
hij geen aarzeling, geen twijfel en geen tweestrijd - deze drie factoren inhaerent aan
het schouwend denken! Toch zal hij zelf de verwachtingen, die hij van de
sgraffito-techniek koestert moeten waar maken, en wel in de werken die er in de
toekomst van hem zullen moeten komen.
Van niet te onderschatten belang is het echter, dat de zuivere ambachtelijke
grondslagen om het werk aan te vangen, aanwezig zijn.

1) Lucie Steffens voerde een paneel uit met voorstelling van de Erosie en de z.g. eolische
krachten. W. Molin maakte een vak met een symboliseering der Eruptieve krachten en verder
nog twee vakken, waarin resp. Archimedes en Lavoisier zijn voorgesteld. In alle werken is
de schaduwwerking der verschillende lagen niet zonder belang. De beide eerste stukken (in
het Geologisch instituut) werden in één dag van hoogspanning gesneden, de beide laatste in
het Chemisch laboratorium in drie dagen. Waar het hier niet in de eerste plaats een aesthetische
kwestie geldt, blijve detail-kritiek omtrent de bereikte kwaliteiten thans achterwege.
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Verbroken afspraak
door Jo Landheer
(Naar een onbekenden Chineeschen dichter, 826 vóór Chr.)
De wilgen bij dë Oosterpoort
Staan diep in dichte blaren.
Je zei ‘Voor 't einde van den nacht’.
- Het ritselt in de blaren.
De wilgen bij de Oosterpoort
Zijn 't donkerst heinde en ver.
Je zei ‘Voor 't einde van den nacht’.
- Daar straalt de morgenster.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

106

Vuurwerk
door Theun de Vries
II
ZIET Abel niet, dat de zomer hoog aan de lucht staat? Ruikt hij niet de droefgeestige,
sterke geur van de weilanden in den avond, de augustusgeuren van het afgematte,
afgehooide land? Ziet hij niet, dat de peren en appels al vrucht gaan zetten in de
boomgaarden langs de singel op het bolwerk, waar je over de muurtjes heen kunt
kijken?
Nachten....
De bedstede, benauwd en laag, drukt de bruine balken op hem neer. Hij stoot de
deurtjes open. Het licht van de fletse lantaarn op de hoek van de steeg flakkert
weerkaatst in het glimmende was van de kleerkast: een doods noodsein. De klok van
de grote kerk luidt de uren af. Abel woelt zonder ophouden, perst de lippen op elkaar,
balt de vuisten en snikt traanloos en schokkend van haat.
Dagen....
Ziet hij dan niet, dat de helder geverfde kermisschepen weer binnen zijn gevallen?
Kinderen langs de kade, werkelozen en jongens op het marktterrein, waar de eerste
stellages al staan, raadselachtige geraamten van toekomstige werp-, schiet- en
draaitenten?
Abel ziet het. Maar het kan hem niets meer schelen. Hij heeft de zware druk in
het hoofd van iemand, die zonder ophouden maar aan één ding denken kan. Zijn
wraakzucht, zijn vernedering. Jaap en Dieuwertje. De consistoriekamer. De regenten.
De armvader, en de schaamte, dat hij daar voor aller ogen heeft zitten janken.
Abel staart van ver naar de verrijzende kermisspullen met de onaangedane blik
van een idioot. Het raakt hem immers niet. Hij ziet, dat er veel volk bij te kijken
staat; hij ziet, dat over de verveloze vuile balken en kabels zeildoeken worden
gespannen, en geschilderde panelen gespijkerd, fantastische excrementen van een
kakelbont palet - men hijst voor de houten poorten van houten paleizen gesneden
vrouwenbeelden met wespentailles en ouderwetse boezems - voor caroussels steigeren
classisistische paarden, heftig kauwend op denkbeeldige tomen, die denkbeeldige
wagenmenners vasthouden - Abel hoort het hossen van de schuiten der
luchtschommel, die op bolderende wagens over de keien binnen worden gereden de kettingen van de zweefmolen ratelen, poffertjeskramen met sierloze en diep gerekte
boxen stijgen uit de grond naast de estrade van een jammerlijk variété-theater....
De kermis begint met een morgenlucht van hete bakolie, die in de middag
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versmelt met de geur van stof, benzine, uitgebloeide linden, mensenvolte,
paardenzweet - en Abel proeft zonder er bij te denken de bekende kermisreuken en
herinnert zich, ook zonder er bij te denken, de uitgelatenheid van vergeten jaren. De
kermis komt met een zwellend aandreunen van pierementen, mechanische orgels,
luidsprekers, accordeons, toeterende kinderen, belgelui en zweepgeklap. Als steeds,
als steeds; ook al zijn er, naar Abel de kinderen uit het steegje tegen elkaar hoort
opscheppen, dit jaar een caroussel en een autobaan bij gekomen, die tot nog toe
blijkbaar aan het volmaakt geluk ontbraken.
Twee dagen lang ruist, stinkt en giert de stad van kermisvreugde. Abel volhardt
in afzijdige, doffe houding. Hij laat zich niet uit zijn kamertje lokken. Hij luistert
vaag en snuift vaag de geuren van gebak en oliemotoren in. Hij stelt vast, dat het
weer Augustus is en kermis.
Twee dagen om, morgen nog, dan is de kermis voorbij. Voorbij tot het volgend
jaar.
Abel zucht en snijdt met kromme handen zijn avondbrood. Donker roggebrood.
Op het dunne laagje margarine vleit hij bevend een dun laagje spek. Daarop zit hij
met het oude broodmes in de hand bij de tafel, roerloos, drie minuten, vier minuten.
Hij luistert.
Daisy, Daisy!
Geef mij je jawoord dan!
Kind, denk toch niet rijk te trouwen,
Een rijtuig kan ik niet houen,
Maar 'k heb een fiets,
Dat is toch iets,
En je zal d'r es kijken, hoe!

Ja, dat hoort hij duidelijk, die muziek. De muziek van zijn jeugd. Van de tijd dat hij
trouwde en des Zondags wel eens een piereverschrikkertje nam bij Manus, en als je
dan een cent gooide in zo'n zwarte speeldoos, dan kwam het lied van Daisy Bell....
Abel wordt onrustig. Zijn handen verkruimelen het kostelijke brood. Hij eet in
gedachten het spek eraf, hij schuift het brood op zij en het broodmes. Daisy.
Abeltje gaat naar buiten.
Dat is weer zo'n zware zomeravond, waar je week van zou worden, als dat nameloze
maar niet in je hersens zat en daar groeide en groeide tot een harde klomp in je hoofd,
die al je andere gedachten wegdrukte in een klein hoekje en het hele schedelruim
vulde met donkere zwaarte. Een zomeravond, waarin boven de bomen een innig
groen aan de hemel trilt, en het water stil is als voor de nederdaling van een wonder.
Misschien gebeurt er nu plotseling iets, denk je. Maar ook deze mogelijkheid en dat
beeld blijven
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Abel maar korte tijd bij. De kermis komt nader en het dreunen en fluiten wordt nu
een hartstochtelijke rivier van stemmen, die door den avond spoelt en waarin je niets
afzonderlijks meer kunt herkennen. Mensen komer er, mensen die je niet kent en die
jou gelukkig niet herkennen, gezichtenparade, jongens, meiden, kinderen, frontjes
en stropdassen, apachelokken, plezierpetten, papieren mutsen, lachende monden met
jonge felle tanden, zorgeloze monden van kermiskerels; een aap wipt rakelings langs
Abel's hoofd - hè kreng, is dat schrikken! - nu duwt Abel zichzelf al langzaam op in
het grote, weke, deinende proteuslichaam van de menigte; nu staat Abel al voor de
paradepaarden der caroussel en schokt bijna achterover bij de plotselinge gillende
stoomfluitkreet, die langs zijn trommelvel scheurt. Abel staat voor de zweef, waarvan
het gezicht je al misselijk en duizelig maakt, Abel kijkt nieuwsgierig bij de
hoepelwerptent, en Abel grinnikt zelfs voor het variététheater, om de clowns, die
alsmaar oorvegen krijgen....
Waar is nu Daisy, dat mooie lied van Daisy? Abel hoort het niet meer. Hij wordt
moe. Er is te veel rumoer; er zijn te veel mensen ook, er komt geen einde aan de
tenten met beelden, en palingschippers, en schreeuwende plakkaten; de
draaimolendécors glinsteren van kralen en glas, tot je niks meer ziet, en de mensen
stompen je maar van links naar rechts. Daisy is weg. Daisy zingt niet meer voor
Abel. En hij had het graag nog eens willen horen. Hier is veel te veel lawaai; ieder
spul heeft zijn eigen muziek. Bliksem, is dat vliegen! Auto'tjes zwenken met kleurige
koplampen een verlichte tunnel in: gaat het licht eensklaps uit, dan gieren de meiden
binnen met een heftigheid, waarvan je als jonge kerel de kolder in de kop zou hebben
gekregen. Nu ben je maar een ouwe vertrapte sufferd en ze laten je liggen, waar je
hoort - in de goot. In de goot, hihi. Daisy! Abel wil naar huis. Naar bed. Naar het
kamertje met het koekoekklokje, het gewaste kabinet en de geranium. Slapen. Hij
voelt, dat hij nu weer slapen kan. Rusten. Dit is de hel. De hel. Daisy, Daisy! Ja, daar
is het weer! Hij heeft het! Abel staart, luistert hulpeloos, er zijn wel vier of vijf
pierementen in de omtrek, alles haspelt door elkaar, hij kan niets meer onderscheiden,
hij wordt dol, verrek dan, ik ga weg, hier vandaan, hier eindelijk vandaan....
Die nacht zijn Abels dromen beurtelings woest, kinderlijk en van een bijna smartelijk
geluksgevoel....
Op de laatste dag van de kermis wordt Abel wakker om - hij weet het niet, het is al
diep in den dag. Hij heeft geslapen, sedert weken weer eens geslapen. Morgen danst
achter het brede gebloemde gordijn, onstuimige vlinderregen, zonlichtsneeuw. Buiten
stroomt water, er loopt een kraan, een hard boenend geros volgt. De buurvrouwtjes
schrobben de straat. Ja, ook
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de zijne. Dat hebben ze steeds gedaan, God lone het hun. Hij is eensklaps weekhartig
en overdreven.
De zwaarte en het duister in zijn hoofd zijn verdwenen. Het is, of er nu niets meer
rest dan ijle leegte. Hij herinnert zich niets. Hij staat op en loopt in zijn broek naar
het gangetje, om z'n hoofd onder de kraan te spoelen - in het spiegeltje met deuken
en blutsen vergrimt zijn gezicht tot een grimas van ouderdom en verval.
En eensklaps begint weer de knagende zachte onrust in Abeltje.
De laatste kermisdag, de laatste kermisdag.... Vroeger vierde je die altijd het hardst.
Nu staat hij hier, in zijn stinkende gelapte onderkleren, een bedelaar en een stuk
uitschot. Zó kan hij geen kermis houden. Dat gaat niet. Hij loopt terug naar het
kamertje en trekt de la van de kast open. Daar ligt strak opgevouwen zijn eenig nieuw
lijfgoed: het doodshemd. Abel lacht, tandeloos en dof. Hij wil vandaag schoon gekleed
gaan, knap voor den dag komen. Het is toch een feestdag. Hij gooit de doorgezwete
grauwe baaien kleren van zich en trekt het lange witte hemd aan. Een paar minuten
lang staat hij daar, als het levende lijk. Maar dit is het begin. Nu een onderbroek, een
zindelijke. Er is nog een, vol stoppen, maar hij is gewassen. En nu het zwarte pak,
dat hij onderlaatst van de voorzitter van het regentencollege heeft gekregen, en
waarvan de mouwen door de kleremaker van het armhuis zijn ingekort. En het witte
frontje. En geen klompen vandaag, maar schoenen.
Abel heeft misschien wel anderhalf uur werk, voor hij alles gevonden heeft en
aangetrokken. Hij is doodmoe, als hij eindelijk gekleed is. Hij zit in de rieten leunstoel
en hijgt met schorre borst. Maar hij weet, dat hij er fijn uit zal zien, straks, als hij de
straat opgaat.
De laatste kermisdag.
Dat zal me effe een drukte worden. De boeren uit de omtrek komen hier allemaal
vandaag. De kroegen beginnen nou natuurlijk al vol te lopen. Het is middag immers.
Op de tafel voor Abel liggen de resten van zijn maal van gisteren. Drie
roggebroodsneden, een half pakje margarine en een ingedroogde spekzwoerd. Het
koffiepotje met de zwarte droesem is omvergerold. Abel kijkt er langzaam naar. Hij
weet niet waarom, maar hij begint zich wezenloos gelukkig te voelen: alsof hij iets
heeft bereikt, alsof hij dicht bij een doel is, dat hij nog niet kent, enkel bevroedt. Het
kamertje met de slaaplucht van een oud mannenlichaam is even stil en wezenloos
als dat voorgevoel in hem. Als Abel lang genoeg rond heeft gekeken, staat hij op.
Zijn moeheid is over. Het hijgen en piepen is afgelopen. Op de schoenen staat hij
stevig. Uit het kabinet diept hij een zwart fluwelen buideltje op. Daar zit geld in. Dat
heeft hij opgespaard. Zes en een halve gulden. Nog van vóór dat met Dieuwertje....
tóen dorst hij nog met groenten lopen en hield hij centen over.
Abeltje gaat naar buiten. Abeltje gaat kermis vieren. In zijn beste spullen.
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Met een opgeruimd hart. Vandaag is Abel weer gelukkig. Vandaag zal hij het er eens
van gaan nemen!
De Vette Panne - om te beginnen.
Als Abel binnenkomt, is de kleine ruimte met de formidabele hanglampen, die
hier niet passen, al zuur van bier- en dranklucht. Zwarte Geert spoelt achter de
halvemaanvormige toonbank in een goor zeepsopje lege glazen. Bij het raam zitten
drie boerenkerels. Een met een rood hoofd en een buik, een met kolossale ogen en
een jonge vent, die een geruite pet draagt hoog boven een kleine krullebol. Acht ogen
kijken even strak naar Abeltje, en een seconde lang draalt hij op de drempel. Maar
hij waagt het.
- Middag.
- Middag samen. Citroentje, Geert.
Nu hij drinkt en de heldere jenever een slapend vuur van moed in hem aanwakkert,
is alles weer goed. Als hij er twee heeft genomen, gaat hij breed en vrijpostig zitten
en kijkt bijna met verachting naar de lui van buiten, die maar bier hijsen. De Vette
Panne is een kleine kroeg voor kleine mensen. Maar Geert heeft een royale hand van
schenken, en daar komt het op aan. Die grote café's met spiegelruiten en leren
fauteuils, daar gaat Abeltje voor geen geld naar binnen. Want as er dan zoo'n knul
bij je komt die d'r uit ziet as de dominé op Zondag, dan moet je wel door de grond
gaan, en as ze dan ook nog meneer tegen je zeggen, dan weet je immers niet, waar
je kruipen zal. Hier zeg je gewoon: bittertje, Geert - pils, Geert - en het staat voor je,
en niks geen gedonder of kale deftigheid.
Abel zit voor een van de ramen en kijkt uit. Kleine meisjes met stijf dichtgeknepen
vuistjes, daar zit misschien wel voor een dubbeltje centen in. Draaien maar! Daar is
die vent met de aap ook weer. Die gaat langs de deuren en schooit de kost makkelijk
bij mekaar. De aap danst wel. Idioot beest. Abel schrikt op van het deurbelletje. Er
komen nieuwe klanten. Ze bestellen port. Port! Dat is zeker vanwege de kermis. Nou,
geef mijn dan ook een port. Hihi.
- Hé, daar is Abel ook!
- Middag, middag!
- Kermis houen, Abel?
- Nou, is 't soms verboje?
- Beware! Van harte gegund! Proost, man!
- Santjes!
Koppige rommel is dat eigenlijk, die port. - Maar lekker op de tong en tegen je
gehemelte. En lollige jongens zijn dat, die daar binnengekomen zijn. Ze lachen maar,
en nou vertelt Geert hun wat, en ze slaan zich op de dijbenen van plezier. Nou staan
de boerenlui op en betalen. Abel ziet ze met de langzame, argwanende stap van
buitenmensen koers zetten naar de kermispret, die zacht van ver rumoert.
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- Die gaan eerst naar de Sla-jut-op-de-kop, zegt zwarte Geert, die zijn pappenheimers
kent.
Dat vindt Abel om te lachen. Hahaha! Sla jut op de kop, Hij ziet ze al staan, met
rooie koppen en machtige handen, de borst vol papieren medailles. Boeren zijn toch
gekke lui. Maar laat-ie maar stil zijn ook, hij heeft toch vroeger de houten hamer ook
wel eens gezwaaid.
- Nou, in mijn tijd, ik kreeg hem makkelijk in 't kruit, zegt Abel en leegt het
portglas. - Maar ja, daar mot je jonger voor zijn natuurlijk!
- Jonger? zegt een van de lolligen. - Ben jij dan geen jonge vent meer? En ze
zeggen nog wel, dat je een vast scharreltje heb met Dieuwertje van Jaap!
Een woest gelach. De kleine benarde ruimte heeft geen uitweg voor zoveel geluid,
en de echo's rollen over Abeltje heen als weggalmende donderslagen. Dieuwertje
van Japie. Wat willen ze nou van hem. Een vast scharreltje? Abel lacht flauw, de
lach sterft meteen weg. Dat is gemeen. Vals van die lui, om hem dáarmee te pesten.
Dat is schandalig. Godverd.... Nee, niet vloeken, Abeltje, ben je gek, ga maar weg,
ga maar kalm naar buiten, wat verrekken jou die kerels, en Geert en de hele Vette
Panne. Hij staat op, zijn jas blijft aan de stoel hangen, hij tuimelt eventjes terug, ze
lachen harder. Abel trilt van 't hoofd tot de voeten, de tapkast met de rooie en groene
flessen wiegt heen en weer als een maaksel van duizendvoudig gekleurde scherven.
Hij frommelt in zijn broekzak naar het geldbuideltje en legt drie kwartjes voor Geert
op de toonbank neer.
- Ik moest maar eens gaan.
- Nou, middag dan, Abel.
- De groete! Je weet wel!
Abel is de deur nog niet uit, of weer dreunt dat smerige gemene lachen op. De
krengen! Is het al niet erg genoeg, dat hij voor de regenten heeft moeten komen? Is
het nou mooi, dat zijn goede stemming daar nou steeds mee verpest moet worden?
Terwijl hij nergens aan dacht, begint een ander d'r over. Dat heb je nou van Jaap z'n
gluiperige verrajerij. Als die zijn bek gehouden had, wist niemand wat. Er is immers
ook niets gebeurd. Moet hij nou zo lang als hij leeft met de schande rond blijven
loopen?
Zó zijn de mensen....
Weer slentert Abel langs kramen en tenten. Maar zijn plezier is weg, en het donkere
zware kruipt weer in zijn hersens, en zwelt daar langzaam aan tot de oude drukkende
last, die hij zo angstig goed kent. Hij zou kunnen huilen, er trekt iets in hem samen
en hij schokt van binnen.
- Abeltje!
Abel draait zich om, en zijn gezicht klaart op. Is het mogelijk? Dat zijn Siem en
Kees, twee ouwe kennissen van hem uit 't armhuis. Twee kromme kereltjes met
kinbaarden en kleine gouden ringen in de oren: schippertjes
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van weleer. En ze lachen stuntelig en gebrekkig van herkentenis en schudden Abeltje
de hand, en ineens is Abel al de ellende van de Vette Panne vergeten. Zijn ogen
beginnen een beetje te glinsteren, hij fluistert verrassend geheimzinnig.
- Hè-jullie cente?
- Wij? Mens, hoe kom je d'r bij! Me krijge net één duppie voor de tabak! - zegt
Kees verontwaardigd. En Siem, meer humorist, proest hem na:
- Vier daar nou es kermis van!
Abel voelt zich onder de armoebetuigingen van zijn ouwe vrienden zwellen van
almogende vrijgevigheid. Hij grinnikt en wenkt met de hand, als een jichtige tovenaar,
die goede geesten naderbij gebiedt.
- Zal ik eens een rondje geven, hè?
Drie kirrende vrolijke ouwe mannetjes schuifelen langs de snerpende draaimolens
naar de glazen deur van het logement en café aan de overkant. Kees en Siem zijn
nog wat schichtig: als de vader ons nou maar niet ziet. Maar wat verdomt dat ook?
Ze worden toch getracteerd, ze verzuipen toch geen eigen centen? Abel is eensklaps
herschapen in een man van het grote gebaar. Hij duwt de minder bedeelde kennissen
op een stoel neer en wenkt de eigenaar met het voorschoot.
- Drie ouwe!
Siem en Kees stoten mekaar aan: is Abel effe lollig? En wat ziet-ie d'r herig uit!
Dáar komt de kostelijke drank. Het is weer helder scherp vocht, dat door bevende
handen in de kleine kelkjes wordt opgeheven. Bejaarde lippen slurpen met begerig
herkennen en omzichtig fijnproeven. Dat doet goed. Dat is wat bizonders vandaag,
Abel! Kermis, man! Handen met eeltknobbels vegen langs ingedorde monden. Hè,
hè. Het valt er in als Gods woord in een ouderling. Nog eentje? Asjeblieft! Dat houdt
de mot uit je lijf, wat jij Siem? Drie gebroken stemmen grinniken, Abel klapt zijn
ouwe vrienden op de kromme leden.
- En zouwe me nou niet eens een paar oliebollen gaan ete?
- Zeg, Abel, dat zit d'r maar dik aan met jou!
- Geórreve?
- Van een ome in China!
- Hahaha!
Voor een kleine kraam, waar een manspersoon met ontzaglijke snorren in een
groezelig wit hemd achter een gloeiend fornuis zit te bakken, blijft Abel staan. Hij
hoort het zachte tevreden gnuiven van Kees en Siem bij het vet vooruitzicht. Er stijgt
een diepe genoegdoening over het donker van zijn hart. Hij kijkt naar de oliebollenman
en de man kijkt naar hem, hoopvol en bemoedigend tegelijk. Abel stapt vooruit,
struikelt halverwege over een warnet van serpentines en belandt ten slotte veilig bij
de schalen met goudgele dampende stapels.
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Op de hoek van het kermisplein staan ze dan, de koppen bij elkaar, en eten met gulzig
smakkende aandacht. Drie, vijf, acht oliebollen de man. Honger en dorst van
armhuismannetjes zijn spreekwoordelijk. Diepe zuchten en voldane oprispingen.
Daarop voelt Abel eensklaps, als op commando, de druk van twee vetgegeten
handen.
- Hè.... wat nou?
- Me motte weg, Abel. 't Slaat zo.
- En nog wel vriendelijk bedankt, Abel.
Abel kijkt werktuigelijk naar de kerkklok, maar die zit achter het tentdak van het
theater. Siem en Kees verdwijnen al in de menigte; nog even ziet hij de bruine
pilopakken, waarin het armhuis zijn mannelijke bewoners kleedt. Is dat nou werk,
hem hier alleen te laten staan? Abel staart naar de grauwe doorgeplakte zak. Er zitten
nog drie oliebollen in. Hij staart naar de rode, witte, vergulde, blauwe schittering
van de kermis, naar het duizelingwekkend zwieren en zwenken, hij hoort het knallen
van de schiettent, de pierementen en de roezende stemmen. Siem en Kees zijn
verdwenen. - Abel is alleen. Hij kijkt om zich, er staan twee kinderen vlak bij hem,
de ogen stijf gericht op de zak met oliebollen. Abel is doodongelukkig. Hij duwt het
oudste meisje de oliebollen in de hand en loopt door. Alles gilt, davert en blinkt om
hem in 't rond. Nu begint ook het carillon te spelen, het carillon van zes uur, als Siem
en Kees in het huis moeten wezen, en al het lawaai en al de valse glans overstorten
Abel, tot hij dol in 't hoofd wordt.Waar is hij nu? Het is al donker. Hij zit weer in een café. Het hoeveelste vandaag?
Weet niet meer. Drinkt maar. Heeft hij nog centen? Ja, er zitten nog twee losse
guldens in zijn zak.
Moeizaam betast hij zijn hoofd, dat pijn doet en gloeit. Hij voelt het oude
onregelmatig tikken van zijn hart: alsof zijn lijf een lege kas is, waarin het kloppend
ingewand hangt. Hij is moe, alles moe. Een verlaten lome onverschilligheid met de
eerste aanvleug van dronkemanstranen.
- Mot-je niet naar het vuurwerk, Abel?
Abel kijkt op, zijn onderkaak zakt, de mond hangt open. Zijn gehemelte is
geschroeid van de drank, hij heeft een knagende dorst en is tot walgens toe
oververzadigd. Vuurwerk? Iemand, die langs hem liep, heeft het woord laten vallen.
Abel herinnert zich. Natuurlijk! Het is immers de laatste dag van de kermis, en nou
gaan ze tot slot op de ijsbaan nog knalwerk afsteken.
Als hij opstaat, wankelig en uit het evenwicht, tikt hij breed met twee vingers aan
de klep van zijn pet, als om alle aanwezigen te groeten. De vertering is één zestig.
Hier zijn twee gulden. Laat die vier dubbeltjes maar zitten, en verzuip ze niet. Hihi.
Bewaar ze zuinig tot de volgende
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kermis. Niemand heeft er nu meer iets aan - dat wil zeggen, Abel niet.
Abel is door zijn geld heen, maar zijn moed is nog niet op. Die leeft weer schuw
op, als een oud vlammetje onder de sintels. Vuurwrerk. IJsbaan. De begrippen voegen
zich traag en slepend samen in Abels hersens. Denken doet pijn. Harde droge keel
van leer en een tong, als duizend stekende wondjes. Wat doe je nou? De mensen
volgen, die gaan allemaal naar het ijsbaanterrein. Abel sjokt als een muilbeest in de
schuivende donkere stoet, die het kermisplein leegzuigt, langzaam en zeker. Als
straks het vuurwerk afgelopen is - dan komen ze terug, voor de laatste woeste ronde.
De dag is al niet jong meer. Avondkoelte, die vol is van stof en rooklucht en de
midzomerdauw als een weldaad. In de bomen fluistert iets - Abel kent dat verhaal,
het is mild en troostend. De donkere hemel met melkwitte glanzen buigt diep neer
en parelt vochtig. Abel neemt zijn pet af. Alles deint langs hem heen, alles schommelt
verheven en breed. Wat een dag! Eerst verslaap je je eigen, en dan rol je van de een
kroeg in de andere. Maar het allermooiste komt toch nog!
In het midden van het ijsbaanterrein, dat laag tussen boomwallen ligt, dringt men
al op, een golvende armee van schimmen. Aan hoge staken wentelen schijnwerpers,
en doorlopend flakkeren er gezichten op, hele rijen, als segmenten van de hel, gesperde
ogen en felle getekende monden. Het donker suist en de stilte boven de rokende
kauwende zwetende kermisgangers is doorluchtig en onaantastbaar.Abel slentert met korte deinende pasjes tussen het publiek. Meiden en jongens,
meiden, die zich gillend na laten zitten. Langs de zoom van het weiland: jongens en
meiden. Dat is het geheim van de aarde, die de mensen naar zich toetrekt voor
kortstondige omhelzingen van heftig geluk, de mensen, die menen, dat ze zelf
handelen. Gesmoorde kussen en fluisteringen verneemt Abeltje en het verweer van
de meisjes, in wie de vrees voor de aarde sterker is dan de lust er naar toe. Schuwe
worstelingen zijn het, verliefde giechelende schermutselingen, alles bedolven onder
het gonzende, verbergende, met dauw doorschemerde duister. - Vrouw! - Abel's hart
slaat in dof en ongestild heimwee. Heimwee dat opstandig wordt. Daar is het weer,
het jachtende, onverlosbare verlangen, dat hem blind en dol maakte, die middag bij
Dieuwertje.... Hij veert op. Dieuwertje! Zou ze hier zijn? Met Jaap? Natuurlijk staan
ze hier, ergens tussen de menigte, en Jaap houdt zijn arm om haar heen, pas getrouwd,
en een been achter het hare, zodat ze leunen kan met haar hele lijf en hij de zwelling
en het bewegen en het levend spel van al haar bewegingen tot in de laatste vezel
voelt. Er kreunt iets in Abel - Hij moet ze vinden! Hij heeft nog niet met hen
afgerekend! De waarheid zal hij ze in het gezicht slingeren! In hun smoel hun
vertellen, wat ze zijn: smerige verrajers. Abels handen zijn klam, zijn bovenlichaam
schokt en het zweet treedt uit op zijn voorhoofd, tussen
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de verwarde korte haarvlokken van grijs. Abel's gang wordt driftig en zijn adem
kortaf. Jaap en Dien werf je! De krengen....!
Maar nu kan hij niet meer verder. De losse rijen dringen eensklaps heftig naar
voren op en drukken hem vast in de volte. Het vuurwerk is begonnen. Bengaals vuur!
Oòòòòò! Mompelende bewondering loopt zwellend door de menigte. Struiken en
boomen springen met purperen onwerkelijk relief naar voren in het smokende gemene
licht, dat rood in groen, in geel verandert. Het licht wisselt maar door, en de potten
smeulen en de gekleurde walm splijt en zweeft in dikke kolommen over de hoofden,
die stáren.
Pang! pang!
De eerste raketten vliegen in edele gerekte lijnen opwaarts en springen met heftige
klappers uit elkaar, vonkenregen over opgeheven gezichten, koud hoog vuur in de
nacht. Vuurpijl na vuurpijl, zachte suizende projectielen met een vurig spoor, dat
zich zuchtend oplost, geluidloos sterft. Wat schilfers dwarrelen na, rood en groen.
Zevenklappers spatten hun witte strakke stralen om zich, kinderen schreeuwen van
vrees en schrik, volwassenen lachen, en de meiden gillen weer, als het laatste
vlammende hart aan de houten stang als een kanonschot de nachthemel in dreunt.
Weer valt tussen de bedrijven het duister, zwaar en vochtig, als een onzichtbaar
spinrag. Abel's ogen staan wijd en hongerig gesperd op de volgende momenten.
Vuurwerk! Het is een openbaring, ieder jaar opnieuw, maar ditkeer vervult het hem
met een gistende gevaarlijke bewondering.
De avond gaat om. Er springen boven het ijsbaanveld raketten en bommen,
bliksemstralen, veelkleurige lichtfonteinen storten over het water van de ringgracht,
en vuur en water stromen samen in een witte gloed, die verblinderder wordt dan
zonlicht. Abel's adem is nu diep en ruisend. De flitsende, verspringende en snelle
schoonheid, die voor zijn ogen oprijst, en klaterend sterft, grijpt hem aan. - Vuur!
Alles leeft, vat vlam, bomen, mensen, de aarde is wit van brandschijnsels. En nog
steeds stijgen er nieuwe spiralen boven de hoofden en sissen en barsten meters hoog
boven het veld, en weer komen er zuchten als van een hete, tropische wind, die licht
meesleurt in zijn val. Waaiers en rozetten plooien zich open, raderen draaien en
slingeren hun stuivend vuur in het rond, en de hele wereld voor Abel gaat op in
fantastische, daverende vlammen.
Dieuwertje en Jaap! Waar zitten ze? Hij heeft hen willen vinden, maar hij ziet ze
niet. Rondom hem zijn mannen, vrouwen, warme begerige handen, die zich strekken
naar wat zo spelende genomen kan worden, vrouwenmonden, die straks zullen trillen
onder de drang der mannenmonden. Abel hijgt en zijn hand tast naar zijn keel. Wat
is er met hem gebeurd? Wat is hij? Zonder vrouw, zonder één mens, in een hoek
gegooid, afval, verrajen door zijn enige bloedverwantschap: Dieuwertje. Omdat hij
niet van d'r benen af kon blijven. Hier zijn honderden vrouwspersonen, die straks
niet
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naar de politie of de diaconie zullen lopen, als de kerels hen liefkozen.... Abeltje
huilt. Hij huilt zacht en in zichzelf. Het vuur vóór hem leeft met geweldige watervallen
en figuren, in wentelende zonnen en ondergaande sterren. Hij verdraagt het niet meer.
Vuur, zó zijn zijn gedachten: zijn armoede, zijn vernedering, zijn schande. Wat zei
de vent in dat cafó? Van dat scharreltje, en van de groete? Iedereen wist het, iedereen
kent zijn schande - verdomme!
Snikken van woede en haat schokken in Abeltje's keel. Hij houdt het hier niet
langer uit. Hij wil vergelding. Eindelijk genoegdoening! Hij heeft lang rondgelopen
en niks gedaan.... nu moet hij hándelen! Het dansende prikkelende vuur verblindt
zijn ogen door de tranen heen. Hij duwt zich weg uit de opgedrongen massa, gestoten,
verwenst. Hij laat zich niet tegenhouden. Hij snikt en mompelt van alles voor zich,
woorden, die hij zelf niet meer begrijpt. Hij struikelt over het gras en vloekt in zichzelf
- vuur! vuur! vuur!....
Op een bijna leeg kermisplein zeurt nog slepende muziek, wat losse gedaanten
dwarrelen rondom verlichte tenten. Abel hoort het wel, maar hij blijft niet staan
kijken, hij haast zich verder. Langs de veemarkt naar het steegje, naar het gangetje.
Vuurwerk! Hij tast zich naar de deur, staat in het donker, glijdt langs de gekalkte,
kille muur. Daar staan klompen en kisten en dozen, daar is de petroleumbus. Abel
huilt niet meer. Zijn gezicht is strak, hij voelt de huid spannen over grijnzende botten.
Petroleum. En lucifers. Hij stopt het doosje met zweedse koppen diep in zijn zak.
De straat op. Het blauwe licht van de nacht zweeft als tastbare vrede over de
bleekveldjes met de ijle stukken wasgoed. Geen mens is er te zien. Abel slentert de
steeg uit, hij hobbelt met schokkende, bedronken tred over de kade, onder de oude
poort door, hij schuifelt snel met zijn bus naar de buitenkant, de Zomerbuurt....
Aan de lucht boven het stadje staat rosse walm: dáar wentelt de verlaten kermis;
en daarachter stijgen nog altijd de vuurpijlen en de zevenklappers, daarvandaan
waaien telkens kreten over en handgeklap. Vuurwerk! Alles vuur! Stromend, gloeiend
vuur op jongens en meiden, over verstrengelde benen, monden die zich willoos geven,
over liefde en jeugd en bekoorlijkheid der aarde....
Nu staat Abel voor de deur van Jaap en Dieuwertje. Hij vat de kruk - ze gaat open.
Natuurlijk, hij heeft niet anders verwacht. Hier vertrouwen de mensen elkaar, niemand
heeft een huissleutel. Abel stapt het huis binnen, waar men hem uit heeft getrapt,
gescholden - klompen en jekker nagesmeten. Er breekt iets in hem, als een dam, heet
en heftig stort zijn wraakgevoel zich uit, vult hem met een brand van overmoed. Zijn
handen frommelen woedend naar de lucifers, de petroleumkan ligt al omver, het
scherp riekende vocht vloeit traag klokkend over de houten vloer, de loper, door-
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dringt naden en vezels. Lucifers! Stokje na stokje valt Abel uit de vingers, hij brandt
zich, gooit de geschroeide houtjes weg. Hij begint te huilen, woede, haat, jongens,
meiden, benen, naakt - Vuur! vuur! Eindelijk: een vlam! Betaald zetten zal hij het
de loeders! Vergelden - met vuurwerk, hahaha! Langs de grond kruipt als een
gloeiende slang de ontlading, de petroleum walmt, vat vuur, er spatten vonken - de
loper brandt, de kokos knettert en stinkt, nu beginnen ook de planken van de vloer.
- Harder! harder! Tegen de muren slingert Abel de kan met het brandvocht. Hij
schrapt blind en razend, lucifers af, stroken van gloed, lekkende, vraatzieke tongen.
- Zó is het goed. Zó zullen ze het voelen, wat ze misdaan hebben aan een oude
weerloze man. - Abel lacht en danst bijna tussen de kronkelende vlammen. Dat rookt
en knapt en vult je longen met walm. Wat kan het hem schelen! Er is toch vuurwerk
vandaag! Dat kruipt naar je ogen, en dat stuwt de verstikking naar je hart. Het hindert
niet meer. Het heeft niets meer te betekenen. Abel is weer gelukkig - woest en
uitzinnig. Hij voelt niets van het vuur, dat naar zijn kleren grijpt. Hij voelt de rook
niet en de brandlucht, die zijn keel dicht persen. Hij weet niet, dat dit het einde is:
van de ellende, van de vernedering, van het stille leven langs stille straatjes. Hij weet
niet, dat het bouwveldje tevergeefs op hem wachten zal. Nu slaat het vuur al tegen
de zoldering. Abel valt voorover, de vonken bedelven hem snel.
De laatste sater is verbrand.
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Avontuur
door Johan de Molenaar
Er was, even, wat teederheid,
warm en verboden, tusschen jou
en mij; een korten zoeten tijd
was je voor mij een zachte vrouw.
Je bracht me tot aan 't eind der laan,
het was alweer voorbij, ik ging
mijns weegs; jij bleef nog even staan,
bevangen in verwondering
hoe 't zoo opeens gekomen was
terwijl we elkaar toch zooveel jaar
al kenden. Waarom nu dan pas
de harten neigden tot elkaar....?
- Je vroeg waarom ik nu zóó was.
Ik wist het niet, het moest zoo zijn,
alsof ik proefde van een glas
vol zoeten, langbelegen wijn....
Zoo kwam er even, onverwacht,
iets heerlijks tusschen jou en mij. Je zei: dit had ik nooit gedacht,
maar'k blijf er dankbaar voor en blij.
't Gebeurde in die stille laan.
Je huilde even, maar sereen
ging je terug in't oud bestaan.
En ik, ik bleef voorgoed alleen.
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Ballade van het moede hart
door Karel Jonckheere
Zal onder deze stolp van ijlen avondschijn
mijn jonge en moeë vreugd nog naar de sterren stijgen,
wier eeuwig rillen mij doorbrandt met zoete pijn?
Of vouw ik mij ten nacht, die naârt in rust en zwijgen?
O talmend taken langs den harden aardewand ik voel de weeke nachtbries huivren in de kilte,
de zee verblauwt zoo ver reeds van het donzen strand:
- Spreek rap uw wensch, mijn hart, of sluit u op de stilte.
- ‘Wat baat deze avondlijke drang naar hooger vreugd?
Ik sla mijn vlerken lam naar diepgewaande sferen:
gij jubelt in uw blinde en onbezonnen jeugd
om louter schijn of vindt uw vreugd in vaag begeeren.
Schenk mij den slaap en strek u zelf als deze zee,
die ademt zonder doel of storremt zonder haten;
vergeet uw zijn, en leer noch morren, noch in beê
uw handen reiken. Glimlach, wacht en sterf, gelaten.’
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- Hart! Als de zon dees valschen koepel smelten zal
en ik ontwaakt zal rijzen uit dit zieke talmen, ik hoor een nieuw getij wild zwellen overal zal dan geen diepre kreet uit 't nieuwe leven galmen?
De sterren, zie, zijn saam in de oude zon gebald,
zij stralen hunne klaarte in mijne versche oogen,
aanhoor de meeuwe die uit zuivre luchten valt
en scherp en schoon zijn bek zal snijden door uw logen.
- ‘Gij arme gek, ik ken u beter dan gij zelf,
ik klop reeds in uw bloed, lang vóór gij waart geboren:
een broze vlinder zijt gij langs dit leêg gewelf
die meent in eigen fladdren stemmen Gods te hooren.
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Felix, de onnoozele
door M. Mok
EEN huis met groote vensters en deuren. Met ruime gangen en kamers, en de stilte
overheerschend. Daarbinnen woont Felix, de Onnoozele. Allen, die hier sinds dertig
jaren den drempel overschreden, kennen hem. Zij hebben nimmer veel aandacht aan
hem besteed en hij niet aan hen. Tot huisknecht heeft Felix het zelfs nooit kunnen
brengen. Een combinatie van bellemeisje en schoonmaakster en opknapper van
allerhande karweitjes is Felix. En hij beloofde toch zooveel, althans in de oogen van
het echtpaar De Brauw, dat zich juist had gevestigd, toen Felix hier zijn intrede deed.
Een jongen uit een net werkmansgezin, eerlijk, gewillig, zwijgzaam. Initiatief ontbrak
Felix en ook peinsde hij dikwijls tijdens zijn werkzaamheden. Maar zijn
geprononceerde goedhartigheid maakte het onmogelijk, werkelijk boos op hem te
worden.
Mevrouw De Brauw was statig en hoog verheven boven haar dienstpersoneel. Ze
was nochtans jegens Felix een enkele maal bepaald vriendelijk geweest. De jongen
was daarvan nimmer gediend. Hij had liever, dat zij haar trotsche houding bewaarde.
Dan naderde zij hem tenminste niet. Meneer De Brauw was goedmoediger. Hij kon
met Felix een praatje aanknoopen, maar aangezien de jongen doorgaans niets wist
te antwoorden, liep ieder gesprek spoedig dood.
De Brauw deed groote zaken. Hij was een machtig heer in beurs- en bankkringen.
Dit had Felix eens hooren vertellen en ofschoon hij de portée van deze woorden niet
begreep, bleven ze in zijn geheugen vastzitten.
Felix leefde in de stilte. Van kind af reeds. Hij was thuis alleen geweest tusschen
vele broertjes en zusjes. Op school kende men hem niet. Hij leerde het een en ander,
voldoende om hem het bezoeken van een school voor onderwijs aan achterlijken te
besparen. Hij kon waarschijnlijk alles begrijpen, wat de onderwijzer vertelde. Maar
hij stelde er geen belang in. Er was iets anders dat belangrijk was, maar hij wist toen
nog niet wat. De catechisatie kon hem op den duur evenmin boeien. Zeker, het
passie-verhaal wekte sterke ontroering in hem op. En de verlossing door Christus
was voor Felix een feit, dat zoo vaststond als de lantaarnpaal, waartegen hij eens, op
straat droomend, zijn hoofd had gestooten.
Dat was alles goed en wel, maar verder had hij aan niets behoefte. Hij zag de
menschen en hun doen en laten. Soms zag hij er niets van, maar dan zag hij andere
dingen, die zich in zijn hoofd afspeelden. Hij peinsde dikwijls over het raadselachtige
van de heilsfeiten. Want raadselachtig waren deze. Dat God zichzelf, in zijn Zoon,
ten offer moest brengen, deed Felix smartelijk aan. Hij voelde zich deze goddelijke,
schier meer dan goddelijke, gunst niet
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waardig. Hoe gaarne had hij zelf het kruis op zich genomen en was den marteldood
gestorven! Maar welke verdiensten had hij? Wie zou er door zijn offer worden gered?
Toen hij koper leerde poetsen en zilveren eetgerei, vervulden deze gedachten hem
zeer. Toen hij voor het eerst den vloer van het sous-terrain schrobde, zag hij in de
vloertegels het teeken des kruises en dit ontstelde hem. Hij vloog naar een spiegel,
waarom wist hij op dat moment niet, en voelde zich verlicht, toen zijn eigen gelaat
en niet dat van den Verlosser werd weerkaatst. Aaltje, die destijds keukenmeid was,
had de gewoonte hem met porren in de zijde tot spoed te manen. En soms verbeeldde
hij zich dat zij een Romeinsche soldaat was, die Christus een nagel in de lende dreef.
Zijn spoelwater scheen hem bloed, een houten kast, die hij moest versjouwen, bracht
hem den kruisgang in herinnering.
Dit alles was echter slechts hevig in zijn jeugd, zoo tusschen zijn veertiende en
zijn twintigste jaar. Het hield hem zoozeer bezig, dat hij vergat in te zien, dat men
het zelfs in een heerenhuis tot respectabeler werkjes kan brengen dan die, welke hij
bij zijn intrede in den huize De Brauw kreeg te verrichten. Men ging hem den
Onnoozele noemen. Het was een lang woord, maar Aaltje, die veel en met nadruk
sprak, zag tegen een lettergreep meer of minder niet op. Haar collega's en opvolgsters
namen den naam over en zoo was het bijna drie decenniën lang gegaan. Felix vond
het goed, als Onnoozele te worden aangesproken. Het woordje ‘ezel’, hem door
onderwijzers zoo dikwijls toegevoegd, scheen hem redeloos vernederend. Maar
onnoozel was hij werkelijk en dus kwam hem de naam van Onnoozele toe. Anderen
waren verstandig en actief. Zij deden misschien verkeerd met hun gaven. Maar dat
was een zaak, die Felix niet aanging. Hijzelf deed heelemaal niets en hij stond dus
bij alle anderen achter.
Christus' lijden raakte op den achtergrond van zijn leven en daarvoor kwam niets
in de plaats. Hij droomde nog wel, maar waarvan wist hij niet. Hij zag in den vroegen
ochtend de boomen aan den grachtkant voor het huis, beschenen door het prille licht.
Hij zag, voorzoover zijn bezigheden hem hiertoe de gelegenheid lieten, den dag
vorderen en den avond dalen. Dit alles gebeurde maar en de seizoenen trokken voorbij
in onverdroten regelmaat. De menschen werden geboren, leefden en stierven en allen
was de zaligheid beschoren. Niemand kon er iets aan doen en dus had Felix, die zich
niet inspande om iets te veranderen, het beste deel, al dacht hij, dat hij zichzelf
onnoozel vond.
Toen Felix twaalf en een half jaar bij de familie in dienst was, kreeg hij een zilveren
horloge, met de inscriptie ‘voor trouwen dienst’. Tot dusverre had hij nooit een
uurwerk bezeten en het nut van zulk een voorwerp, althans voor hem, kon hij niet
ontdekken. Hij kende de uren van opstaan, arbeiden, eten en slapen. De anderen
vertelden hem, wanneer het een Zon- of feestdag
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was. Dan had Felix weinig te doen en trok hij al vroeg naar zijn kamertje, dat onder
de dakpannen was gelegen. Het uurwerk rustte daar in zijn linnenkastje en sliep,
totdat een actieve hand het tot den tijd zou terugroepen.
Daarboven was het uitzicht mooi. 's Zomers, als het raam was geopend, nestelde
Felix zich wel in de goot. Dan kon hij, over de toppen der boomen heen, de rivier
zien, die dwars door de stad stroomde. Van stroomen kon men eigenlijk niet spreken.
Het water stond vrijwel stil, tenzij het door een storm werd opgezweept. Op de tijden
dat Felix de rivier zag, werd er niet gewerkt. De vrachtbooten lagen halfbeladen of
ledig langs den wal en enkele slenterende of spelende kinderen waren in de omgeving.
De adem van het leven scheen tot rust gekomen. Alleen de boomkruinen huiverden
af en toe en boven gleden de wolken voorzichtig door de ruimte. Hij dacht niet en
hij wist, dat het goed was, niet te denken.
Eens had Felix het ongeluk, van het smalle trapje te vallen, dat van het sous-terrain
naar de gelijkstraatsche verdieping voerde. Daarbij brak hij een been. Een der meiden
vond hem en terstond begon zij te weeklagen. Dit deed Felix smartelijker aan dan
zijn eigen pijn. Want deze vrouw had hem nog steeds met hoon en spot vervolgd.
In het ziekenhuis behandelde men hem met veel zorg. Het was een gecompliceerde
beenbreuk en tien lange weken mocht Felix zijn bed niet verlaten. Vooral in den
aanvang was de pijn ontzettend en Felix had vrij hooge koorts. Hij kreeg visioenen
en die waren precies gelijk aan die, welke hij een jaar of tien tevoren als opgroeiende
knaap had gehad. Hij identificeerde zijn eigen lijden met dat van Christus. En helaas
had hij geen spiegel bij de hand, om zich er van te vergewissen of hij Felix dan wel
de Zaligmaker was. De zusters, die hem doorgaans met ‘armen drommel’ of ‘stumper’
aanspraken, dorst hij niet om opheldering vragen.
Een predikant, die het ziekenhuis bezocht, kwam aan Felix' bed. De geestelijke
praatte eenige oogenblikken met den patient, maar Felix wist niets te zeggen. Hij
wilde dezen bezoeker, die hem beter dan iemand kon inlichten, zoo gaarne vragen
wie hij was. Maar de moed ontbrak hem ook thans. Toen echter de predikant opstond,
met een medelijdende uitdrukking op het gelaat, riep Felix hem terug. ‘Dominee,’
vroeg hij zachtjes, ‘wie ben ik?’
De predikant keek hem vriendelijk in de oogen. ‘Weet je dat niet?’ vroeg hij terug.
Felix sloot beschaamd de oogen, omdat hij zijn hoofd niet onder de dekens durfde
verbergen.
‘Je bent Felix,’ ging de dominee voort. ‘Wie zou je anders zijn?’
Felix dankte hem. Hij voelde zich niet tevreden, maar toch eenigszins gerustgesteld.
Als dominee hem niet voor Christus had gehouden, dan zou het ook wel niet zoo
zijn. Maar het was best mogelijk, dat hij slechts des nachts de Verlosser was en
overdag zijn oude zelf.
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Eindelijk echter was hij hersteld. Hij deed weer zijn onbelangrijke bezigheden en
wist heel goed, dat hij Felix de Onnoozele was en niemand anders. De meid, die hem
met zijn gebroken been had gevonden, was nu een en al vriendelijkheid voor hem.
Zij greep elk oogenblik zijn hand en keek hem aan met een blik, dien Felix niet
begreep. ‘Je bent een goeie vent,’ zei zij. Ook noemde zij hem lieveling en zei, dat
hij zoo was veranderd. Dit bracht Felix weer aan het twijfelen. Maar hij kon zich
niet goed voorstellen, dat deze vrouw in hem den Christus zou herkennen en dus
bedoelde zij zeker iets anders. Dat kon hem echter niet schelen en hij vroeg dus niets.
Zij scheen nu weer neiging te voelen om hem te bespotten. Maar een keer vroeg zij
hem: ‘Voel je niets voor me, Onnoozele?’ Hij keek haar aan als verwezen. En daarop
begon zij hem uit te schelden en te verwenschen. Zij was niet onknap. Felix zag het.
Voor de begeerende mannen moest zij aantrekkelijk zijn. Maar Felix wilde niet
begeeren. Hij voelde er wel eens aandrang toe, maar schrok er voor terug, omdat hij
daardoor in een hem vreemden en moeilijken toestand zou geraken.
Een angstige tijd brak er voor hem aan, toen Cilly, de dochter des huizes, de
middelbare school bezocht. Ook als kind had zij wel vriendinnetjes mee naar huis
gebracht. Maar die kleine schapen boezemden Felix geen vrees in. De meisjes van
de H.B.S. echter waren meest lang en spichtig. Zij mochten geen kinderen meer
heeten en nog geen volwassenen. Zij lachten en draaiden en Felix voelde zich onder
haar aanblik weinig op zijn gemak. De meisjes kraamden allerlei deftige en geleerde
woorden uit en het bleek soms, dat zij dan iets heel gewoons bedoelden. Terwijl Cilly
doorgaans nauwelijks acht op Felix sloeg, scheen zij er behagen in te scheppen, hem
in het bijzijn van haar vriendinnen belachelijk te maken. Zij liet hem dikwijls naar
haar kamer komen, waar het gezelschap over boeken zat gebogen of thee dronk.
Voor allerlei onbelangrijke besognes riep zij hem. En zoodra Felix het vertrek betrad,
klonk er een luid gegichel. Hij wist, dat zij pret hadden om hem, maar hij was daar
niet kwaad om. Deze kinderen, die geen kinderen meer waren, hadden een afleiding
noodig. Later zouden zij allen deftige, gezeten dames zijn. En dat was de heele reden,
waarom zij hem bespotten. Aldus dacht Felix, maar zijn angst voor deze schepseltjes
werd er niet door gesust. Het vereischte een moeilijke denkarbeid van hem, om tot
het inzicht in de oorzaak van zijn angst te komen. En denken was het niet eens wat
hij deed. Slechts een poging daartoe. Tot, na veel martelen, plotseling de vraag in
hem omhoogschoot, hoe deze halfvolwassenen de zaligheid konden verwerven. Hem,
als Verlosser, raakte deze vraag ten nauwste. Geen kinderen meer zijnde, konden zij
niet louter door hun zuiverheid het Koninkrijk deelachtig worden. Maar het bewustzijn
van hun zondigheid was nog niet in hen volgroeid en dus konden zij evenmin op
gelijken voet met groote menschen worden behandeld. Wat geschiedde er met hen,
wanneer de dood
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hen in deze jaren trof? Tot een oplossing kwam hij niet, maar hij slaagde er in, rust
te vinden bij de gedachte, dat Gods erbarmen in geen geval aan hen zou voorbijgaan.
De meiden in de keuken gingen hem plagen met zijn veelvuldige bezoeken aan
de kamer der jongedames. Zij beweerden, dat hij op een van die schepseltjes verliefd
was en rieden hem, zijn best te doen. Daarbij maakten zij toespelingen op zijn gebrek
aan mannelijken durf en op zijn ontoereikende geestelijke vermogens. Maar buiten
begon de zomer op te staan. De bladeren der boomen ontvouwden zich, de menschen
kleedden zich in lichte kleeren en Felix zweette bij menig zwaar karweitje. Het was
goed het ontluikende leven te zien en deze jonge menschenkinderen, die er meer dan
de ouderen deel aan hadden. Het bestaan zou zeer moeilijk zijn, indien er niet steeds
deze toevloed was van frissche kracht. Kinderen en jonge dieren waren speelsch en
dit spelen vond Felix mooier dan het zeer serieuse leven van de bejaarden. De wind
speelde met de bladeren der boomen. Hij streelde hen zachtjes, zooals Felix wel een
nest jonge katten of honden had gestreeld. Maar in het trieste najaar speelde de wind
niet meer. Dan werden de bladeren genadeloos naar den grond gedreven. En had
Felix niet geweten, dat door zijn verlossende daad geen schilfer verloren ging,
misschien zouden de herfstvlagen ook den Onnoozele hebben meegevoerd en
vernietigd.
Ach, niet denken aan den verren herfst, maar uitzien over de boomen naar waar
de rivier ligt te glinsteren. De Zondagmiddag is stil en ruim. Meneer en mevrouw
De Brauw zijn uitgegaan. Zij liepen als jonge menschen, maar Felix herinnerde zich
plots, dat zij al zooveel jaren waren getrouwd. Daaraan te denken bedrukte hem
eenigszins. Het leven gaat niet zonder meer voorbij, het is een voortdurend moeizaam
naderen tot den eeuwigen vrede. Het kwam hem eensklaps voor, dat hij ontzaglijk
veel had geleden en nog zou moeten lijden. Want de jaren gingen traag en duurden
lang. De moed ontbrak hem om te wachten.
Hij zat in de goot, als van ouds, zijn rug geleund tegen een stijl van het venster.
Van beneden hoorde hij muziek klinken. Juffrouw Cilly was zeker aan het studeeren.
Felix voelde tegenover het meisje denzelfden afstand als tegenover haar moeder.
Daarom had hij nog zelden acht geslagen op haar spel. Wat beteekende muziek
trouwens voor hem? Dat was iets voor menschen, die vroolijk waren, omdat zij van
alles wat het leven bood, konden genieten. Maar de muziek, die hij nu hoorde, had
met vroolijkheid niets te maken. Zij sprak van het eeuwige heil en Felix kon haar
stem niet weerstaan. Hij verliet zijn zitplaats en zijn kamer en daalde langzaam de
trap af. Op de onderste trede bleef hij zitten, vlak bij Cilly's kamer. Hij begreep niets,
nog minder dan anders, maar hij liet zich volkomen meevoeren op den klank der
muziek. Zijn handen lagen op zijn knieën, zijn hoofd zonk voorover. Hij voelde zijn
lichaam stijgen, rondom hem was de hemel en
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de muziek stroomde vanuit den hooge neer. Achter een poort van gouden wolken
ontwaarde hij Gods gelaat en hij voelde zich zeer nietig en dezen aanblik niet waardig.
Er waren geen zonden meer en geen rustelooze menschen. Niets dan deze melodieuse
uitgestrektheid en het zegenende beeld op den achtergrond.
Eindelijk was de muziek verstorven, maar de Onnoozele merkte het niet. Hij dreef
nog door den hemel en voelde zich onzegbaar gelukkig. Een hoonende stem deed
hem ontwaken. Het was Cilly, die uit haar kamer trad en Felix zag zitten.
‘Slaap je, Onnoozele?’ vroeg zij en er was een spottende uitdrukking op haar
gelaat.
Felix sloeg de oogen op. En zoozeer deed het hem pijn, zich op aarde terug te
vinden, dat hij in tranen uitbrak. Cilly's trekken werden mild. Wat bezielde dezen
stumper? Kende hij ook leed? ‘Wat is er, Felix?’ vroeg zij. Het was de eerste maal,
dat zij den Onnoozele bij zijn naam noemde.
‘Niets, juffrouw Cilly....’ stamelde hij.
Het meisje was jong en zij wilde vorschen in deze arme ziel. ‘Zeg me gerust wat
er is gebeurd,’ sprak zij. Bij Felix kon men niet van encanailleeren spreken. Hij viel
buiten de maat.
‘Uw muziek, juffrouw....,’ zei Felix, die zijn tranen al had weggeveegd. ‘Ik heb
er naar geluisterd en toen droomde ik....’
‘Nee maar!’ riep Cilly verbaasd uit. O, wat was dat een aardige ontdekking! Deze
stakker, die voor woorden nauwelijks toegankelijk was, stond dus open voor muziek.
Hij mocht in haar kamer plaats nemen en moest zeggen, wat hij zoo mooi had
gevonden. Felix keek naar haar gestalte en gebaren. Zij deed hem schrikken. Want
hij kon niets van het jonge, wreede creatuur aan haar vinden. Zij was een schepsel
van louter goedheid en zachtheid. Zijn lippen en zijn handen trilden. Door het venster
zag hij een zwerm musschen zich in den boom voor het huis zetten. Hun gesjilp
verhinderde hem, zijn aandacht op de muziek te richten. Cilly wilde het al opgeven.
Met dezen sukkel was niets te beginnen. Maar plots speelde zij eenige maten en
verrast hief Felix het hoofd op. Dit was het! Hij keek naar het klavier, hij zag de
vingers van het meisje zich reppen. Toen kwam alle heerlijkheid terug en hij moest
zijn oogen sluiten. En Cilly vond het stuk nu nog mooier dan anders. Eenmaal zou
zij beroemd zijn en zich herinneren, dat haar eerste aandachtige auditorium uit den
onnoozelen Felix had bestaan.
Felix verrichtte zijn werk en droomde van de muziek, die voor hem had geklonken.
Degene, die deze muziek had gespeeld, was niet een mensch, maar een engel, door
God gezonden, om zijn Zoon in de hemelsche geheimen in te wijden.
Jaren die voorbijgaan en zij maken het lichaam vermoeid. Maar de geest stijgt
steeds lichter bevleugeld op en de verten verwijden zich voortdurend.
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Het hart wordt zwakker, het verlangen intenser. Morgen kan alles over zijn. Dan
klinken de hemelsche koren zeer duidelijk en voor eeuwig. Maar ach, het zonderlinge
leven, dat een arme dwaas nooit zal begrijpen. Het spaart de vermoeiden, en de
jongen, de sterken, die langs tal van wegen vreugde zoeken en vinden, vernietigt het.
Het was in een tijd, toen Cilly veel op reis ging. En als zij thuis was, moest iedereen
haar ontzien. Het personeel schreed op zijn teenen. Er werd niet gezongen of
gesproken, slechts gefluisterd en alle werkzaamheden werden in stilte gedaan. Felix
leefde in een bijna ongebroken droom. Zijn gedachten verwarden zich en van werken
kwam niet veel meer. Niemand maakte daarop een aanmerking. Men beschouwde
hem als een oud stuk van den inventaris en niemand vraagt, waartoe het dient.
Felix zat in de keuken en tuurde naar een tegel in den wand. Daarop stond een
visch afgebeeld. Hij meende te weten, dat deze visch iets met Christus te maken had.
Hij liep naar den tegel, rondkijkend of niemand hem zag. Hij was onbespied. Zijn
hand streek langs den steen. Hij was vochtig en koel. Toen bekeek hij zijn hand. Het
vischteeken was er in afgedrukt. Nu was er geen twijfel meer mogelijk en ieder zou
hem zijn waardigheid kunnen aanzien. Van boven klonk muziek. Het was de muziek
van zijn geliefde, den engel des Heeren. De Verlosser luisterde. Hij luisterde met
diepe ontroering en aanstonds zou de zoldering splijten en hij zou den harpspelenden
engel zien zweven in het gouden licht. De armen opwaarts gestrekt liep hij door de
keuken - en werd eensklaps uit zijn droom gewekt door een bijna dierlijk gebrul.
Twee dienstboden waren binnengekomen en hadden hem gadegeslagen. Felix zonk
in elkaar, bewusteloos van schrik en schaamte.
Toen hij den volgenden ochtend opstond, voelde hij zich diep ongelukkig. Het
goddelijke geheim was geschonden. Beneden in de gang stond meneer De Brauw
met een anderen heer te praten. Felix herkende in hem den huisarts. Het verbaasde
hem niet, dezen te zien. Hij wist, dat er rampen zouden komen. Juffrouw Cilly had,
vermoedelijk op reis, een zware koude gevat, En Felix wist zeker, dat de Heer haar
tot zich zou nemen.
Dit alles benam hem het restje verstand, dat hem was gebleven. Hij keerde terug
tot oude droomen en angsten. Hij meende, dat er bloed vloeide uit zijn lichaam. Ook
bekommerde hem de vraag of Cilly de zaligheid wel deelachtig kon worden.
Het gebeurde alles vrij snel. Er was veel stille bedrijvigheid rondom Felix, maar
hij wachtte. Hij wachtte tot het moment was gekomen, waarop de stervende hem zou
roepen. Zij zou niet kunnen opgaan tot het licht, alvorens hem, haar Verlosser nog
eens te hebben aanschouwd. Er moest nog zooveel tot klaarheid worden gebracht.
Maar het verbeide moment bleef uit.
Een sterfhuis, en alles somber en zwart. Meneer en mevrouw De Brauw
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verslagen, gebroken. En de arme Onnoozele in zijn kamertje, buiten het gejacht, dat
deze uren vervult. Hij ziet den hemel en die is grauw en gesloten. Hij kijkt naar zijn
handen, maar het teeken van de visch is niet meer te vinden. Geen bloed, geen wonden
- slechts zijn poover, half vervallen lichaam, zijn smal gelaat, zijn ontroerd en
machteloos hart. Hij treurt om een doode, maar het is niet de gestorvene, die beneden
rust. Hij treurt om God, die hem is ontvallen, op dit oogenblik, nu hij Hem meer dan
ooit behoeft. Vervlogen droomen, een verloren leven en een verloren zaligheid....
Hij kan niet schreien, zooals eens, hij kan slechts zwijgen en staren.
Het duurt niet zoo lang en dan volgt mevrouw haar dochter. En opnieuw is Felix
niet verbaasd. Het verwondert hem slechts, dat er nog menschen in deze wereld zijn,
die naar vroolijkheid neigen. Nu moest daarvan immers geen sprake meer zijn.
Zijn meester trekt zich uit zijn zaken terug en verlaat het huis nog maar zelden.
Er zijn dertig jaren verstreken, sinds Felix hier zijn intrek nam. Nu mag hij meneer
gezelschap houden. Die lijdt aan de kwalen van ouderdom en eenzaamheid.
Felix begrijpt zelfs eenvoudige dingen niet meer. Hij zit in een grooten
ouderwetschen leunstoel en staart in het haardvuur. Het gloeit, maar de hemel gaat
niet meer open, de teekenen hebben hem bedrogen.
Felix gaat naar bed en kan niet opstaan. Zijn ledematen weigeren den dienst.
‘Goede vent,’ zegt meneer De Brauw, ‘je mag nog niet doodgaan.... ik kan niet buiten
je....’ Felix hoort het niet. Hij heeft de oogen gesloten en is weer jong. De genade
dringt overal door. Zij baant zich een weg door muren van onbegrip en verzet. De
engelen kussen den mond, die den gloed heeft verloren.
En Felix, de Onnoozele, is ingegaan.
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Uit een verloren wereld
door Sjoerd Broersma
Huiver
dreef hem naar een korte luister
van zelf gedroomd geluk,
dat hij nu het duister
epos van een speelschen waan
met zijn verlangen kon omvamen
en droomend het refrein
van al wie reeds verloren zijn
kon beamen.
Zoo was het spel der wereld hem gansch ontgaan,
wist hij zich weerloos en bevrijd
in het carnaval der desolate sferen.
Totdat een nacht een simpele droefenis
- te zeer met dit lot begaan? hem ontrukte aan dit herhaald bezeeren
en hij zichzelven vond,
ontgleden aan zijn masker,
verzworven van dood tot dood.
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Wu-taotze
door Hans van Zijl
Veel dagen en veel weken gingen heen,
tot eindelijk een lichte morgen daagde,
waarop zijn blik zijn arbeid ondervraagde:
hij zocht lang naar een fout en vond er geen.
De bergen blauwden in volmaakte rust
onder een bleeke, stille lentehemel,
er was geen zon, maar er was lichtgewemel
tusschen de golven, langs de gouden kust.
En allen, die daar in bewondering tuurden
naar de wandschildering in 't koninklijk paleis,
zuchtten: Och, dat ons dit visioen toch eeuwig duurde!
Toen kwam de maker; zijn gezicht was wijs
zijn oogen straalden, maar zijn stappen draalden even,
dan schreed hij, zeer beheerscht, zijn landschap in; en is daarin gebleven.
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Kroniek
Weerglas
Alles is inderdaad losgewrikt in Europa, zoo los dat het bij gebreke van onderling
verband zich niet meer bewegen kan. Wij zijn nu in de periode van uiterlijke vastheid
gekomen. De musea, vroeger voorbeelden van vastheid, zijn evenwel het laatst in
beweging geraakt. Ze zijn gekomen in de politieke greep der staatsmachten. Het
oude cultuurbezit der landen wordt op de openbare markten gebracht, alles ter
versterking van den glans der naties, alles voor de eer en de fierheid, ter verhooging
van de vaderlandsche gevoelens. Dit al te luid vertoon van de edelste vruchten der
volkeren heeft voor den minnaar van andere waarden in het leven altijd iets van een
ontuchtig bedrijf met de schoonheid. Het is ruw, luid en rinkelend; in strijd met het
wezen der kunstwerken. Het zijn grove wedstrijden, dit tegen elkaar opbieden der
naties om den prijs der schoonste Miss Kunst deelachtig te worden. De driften, die
deze bedrijvigheid voeden, ze zijn in werkelijkheid geen andere dan die een volmaakt
nuttelooze en buitensporig kostbare steamer, als de Fransche ‘Normandie’, doen
bouwen, in een tijd van groote verarming en beklemmende werkloosheid. Er is
nauwlijks geld voor de allernoodigste gemeenschapszorgen. Maar er is overal en
altijd geld voor blauwe wimpels en voor de eer. Daar zit iets dichterlijks in; alleen
de soort kon beter zijn en anders ingesteld.
De schrijvers over kunst voor de dag-, week- en maandbladen hebben intusschen,
zooals het past bij zooveel overweldigende schoonheid, de Italiaansche
Kunsttentoonstelling in Parijs de volle maat der erkenning gegeven. Het beste van
het beste was daar bijeen. Wie zou niet beven van de ontroering in zijn kunstgevoelig
hart. Wie zou niet duizelen van zooveel geopende schatkamers (Ali Baba en de
veertig roovers). En wie neemt het den schrijvers kwalijk, dat zij, gedrukt door
zooveel onaantastbare grootheid, alle critische gezindheid opgaven?
Wie er binnen- en buitenlandsche bladen op nasloeg, vond overigens dezelfde
bekende kunsthistorische recepten op populaire wijze voorgedragen. André Salmon,
de oud-strijder voor de école de Paris, kwam tot een gevoelig relaas over de
ontroeringen van doodarme kunstenaars, die nooit gereisd hadden en nu het ‘nooit
gedachte’ en ‘stil gezwegene’ toch verkregen. Ook deze zijde verdient aandacht,
alsmede de voordeelen van een zelden in deze mate mogelijke kunstvergelijking.
Maar door de zeldzaamheid van een moedig oordeel te midden van algemeene
lofzangen, deels ook door de zuiverheid der gevoelens, trof hetgeen de Belgische
nestor der critici C h a r l e s B e r n a r d in Cassandre schreef. Het verdient een grooter
lezerskring,
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omdat bij mijn weten niemand tot nu toe uiting gaf aan een critischer gezindheid en
een verklaarbare gramstorigheid.
C h a r l e s B e r n a r d geeft uiting aan zijn misnoegens over de wijze waarop de
tentoonstelling was ingericht, over de behuizing en over de fout om de toppen der
kunst, louter meesterwerken, uit tal van verspreide kleine schuilhoeken, uit kleine
stadjes, kerken en paleizen, weg te halen om er ten slotte een onverteerbaar
kunst-extract van samen te stellen, waarin een te veel van de edelste kunstvitaminen
de werkelijke genieting onmogelijk maakt. Bernard verzet zich tegen het onedele,
afschuwelijke Petit Palais ‘le triomphe de ce que le moderne(?!) des environs de
1900 a commis de plus prétentieux et de plus ignoble’. Hij verzet zich tegen het vlak
tegen elkaar en zelfs boven elkaar hangen van de meesterwerken van Raphael, Michel
Angelo, Tiziano, Tintoretto, Giorgone, Leonardo, zonder rustpunten. Een berg van
diamanten, een keur van de beste wijnen, wekt tegenzin en men eindigt met een glas
frisch water te vragen.
Dertig jaren, zegt Bernard, evenveel pelgrimstochten, waren noodig en ten koste
dikwijls van tallooze offers, om een deel te verwezenlijken van die lang gekoesterde
wenschen om ergens, in een van die kleine kunststeden van Italië (Sienna, Perugia,
Orvieto, Arezzo), die de kern en het zout van Italië zijn, één enkel kunstwerk te
ontdekken, dat voor ons als het beloofde land was, dat wij lang gedroomd hadden te
mogen naderen. ‘Et voici qu'on nous flanque tout le reste à la tête, comme si ça ne
coûtait rien, comme si ça ne valait rien, surtout. Qu'on ne nous reproche pas,
maintenant, un féroce égoïsme. Les chefs-d'oeuvre de l'art ne sont pas des montagnes
et puisque le grand public ne peut pas aller aux chefs-d'oeuvre il faut bien que les
chefs-d'oeuvre viennent à lui. Hé bien, non. Nous ne nous soumettons pas à cette loi
de primaire, à cet impératif démocratique. Les chefs-d'oeuvre de l'art sont comme
les montagnes. Il ne faut pas que celles-ci viennent à nous. Et nous pouvons bien,
comme Mahomet, aller vers elles. C'est ainsi, et de cette façon seulement, que nous
apprendrons à les connaître et à les apprécier à leur véritable valeur. Que leur vertu
profonde agira en nous, et que nous nous enrichirons de leur possession, longuement
et difficilement acquise.
Voor de kenners was het weerzien in het Petit Palais een eigenaardige vreugde;
er komt altijd wel iets terug in ons van vroegere ontdekkingen; maar Bernard acht
het onmogelijk voor de anderen om er iets van werkelijke waarde te ervaren. Veel
keeren is hijzelf teruggegaan naar werken die hij niet kende, maar op deze wijze
bijeengebracht tot een obsedeerend gedrang van opperste spanningen, bleek het hem
onmogelijk. Elles étaient muettes et nous, nous étions insensibles.
Het lijkt mij onjuist deze ietwat bittere en in de ontboezeming zelf nog wat
aangescherpte uitlatingen toe te schrijven aan de gevoelens van een ouderwordend,
verbitterd man, die dit niet meer aan zou kunnen en zijn
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burgerlijke privégenoegens thans voor een prijsje bereikbaar ziet voor iedereen.
Daarvoor stemt dit te veel overeen met ervaringen, die iedereen wel heeft gehad bij
volgepropte tentoonstellingszalen, waarin veel schoonheid op een verkeerde manier
bijeen is gebracht. Weinig menschen hebben de moed het uitblijven van een werkelijke
genieting te bekennen of onderscheiden niet meer precies de opwinding bij het
bezoeken van een beroemde tentoonstelling, van de symptomen eener werkelijke
kunstervaring.
In ons land is indertijd, gezien van een gelijksoortige gezindheid uit, gewaarschuwd
tegen een te vergaande schifting in de musea, waardoor louter meesterwerken moesten
overblijven, met verbanning van de zoogenaamde mindere goden naar de pakhuizen
of naar de provincie. Ieder tijdperk heeft zijn eigen bijzondere affiniteiten tot het
verleden. Wisselend zijn de waardeeringen en er zijn nog altijd, dank zij het goede
lieve leven, verrassende ontdekkingen mogelijk. De honger naar louter meesterwerken,
blijkt altijd weer in strijd met het wezen van kunst en de vrucht van een tekort aan
eerbied ook voor de kleine levensdaden en een te overmoedig, te zelfbewust en
onwijsgeerig oordeel.
A.M. HAMMACHER

Amsterdamsche tentoonstellingen
Tenslotte was het toch noodzakelijk Parijs te ontvluchten en ergens aan de Seine,
buiten, op adem te geraken van de grootste cultuurreclame die een land ooit bedreef.
De Italiaansche tentoonstelling te Parijs, die ik door omstandigheden als een soepbord
caviaar te verwerken kreeg na een drietal Amsterdamsche exposities - Bloemstukken,
Watteau, Rembrandt - en na een nieuw museum in Rotterdam en een samenvatting
van meesterwerken uit de Delftsche School, had de schaal van mijn waardeeringen
totaal vernield. Het visueel bevattingsvermogen heeft zijn grenzen en de neiging om
dan de oogen te sluiten is sterker dan de wensch naar een Janus-achtig dubbel
voorhoofd. En toch - wanneer men de menigte en het schuifelend geroezemoes der
duizenden, die zes en meer rijen dik schouder aan schouder en voetje voor voetje
drommend door de zalen van het namaak Venetiaansch paleis van Girault, dat Petit
Palais heet, bijtijds ontkomen is en den vlietenden gang van het rivierwater daarna
kan volgen, gras ruikt en de bosschen onbewogen, weet in zon en hitte, dan stemt al
deze Romeinsche glorie toch nog dankbaar. Er was wel degelijk genot te puren....
voor een oogenblik, voor enkelen. Het terugzien van bekenden in dit handboek-achtig
verband gaf - al mijn verstandelijke afwijzende overwegingen betreffende den opzet
ten spijt - toch groote vreugde. Dergelijke kunstverhuizingen, men kan er de exposities
van Parma, Venetië en Brussel nog bij rekenen zijn nu technisch mogelijk, na
wetenschappelijk jaar in, jaar uit te zijn voorbereid. De tijden zijn zoo dat wat
uitvoerbaar
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is, helaas ook vaak tot stand gebracht wordt. Al deze tentoonstellingen hebben
overigens dit gemeen, dat in verhouding tot den omvang en den aard er weinig of
geen wetenschappelijke of aesthetische vondsten te releveeren of te ontdekken zijn:
een enkele correctie, een aanvulling, herschreven behoeven echter de hoofdstukken
der diverse kunstgeschiedenisboeken n i e t . Afgescheiden van de verdere risico,
scheen ieder beeld en elk schilderij tenslotte opgewassen te zijn tegen een vervoer
langs den langen en vaak omslachtigen weg van honk tot tentoonstellingszaal. De
onwil en het groeiend verzet tegen deze napoleontische transporten kan men gelukkig
constateeren. De grenzen zijn bereikt - ook hier: er moet worden opgelegd, het
roemloos voorbeeld van de Normandie heeft men voor oogen.
Inperking beteekent nog geen verlies. Hoe volledig in den besten zin van het woord
een expositie juist kan zijn, bewijst de Watteau-tentoonstelling te Amsterdam in het
veertig jaar oude museum Willet-Holthuysen. Dat bewijst ook de
Rembrandt-tentoonstelling, de derde in successie!, sceptisch door menigeen tegemoet
gezien wegens de herhaling van een teveel hetzelfde. Maar de scepticus had ditmaal
ongelijk: het geniale handhaaft zich toch en bleek tegen deze herhaling bestand. In
een ander verband hoop ik binnenkort terug te komen op de eigenaardige verhouding
Rembrandt-Vermeer: twee polen - juist in dezen tijd geaccentueerd - voor het
oogenblik wil ik mij beperken tot een enkele notitie van wat het meest op deze
tentoonstellingen verrast. Dat zijn bij R e m b r a n d t dan ditmaal niet de teekeningen
en de etsen of de nieuw ontdekte en nog onbekende Hoogepriester, maar meer
algemeen: Rembrandt in zijn jeugdwerken, Rembrandt als landschapschilder,
Rembrandt als portrettist van Titus, drie kanten die zeker niet onbekend of
on-ondoorzocht zijn, maar die op deze tentoonstelling ongemeen boeien en een dieper
inzicht toch nog schijnen toe te laten. Voor de verhouding van Rembrandt tot Titus
ontbreekt ter toetsing ‘De verloren Zoon’ uit de Ermitage, het stuk dat men
aanvankelijk had gehoopt in bruikleen te verkrijgen en waarin het probleem van de
verhouding van den vader tot den zoon de waarachtigste oplossing heeft gevonden.
Maar men had hier den Titus uit de Ermitage, thans in de collectie Nicolas te Parijs,
teringachtig en verdroomd, onkinderlijk wijs en toch vol van den puerielen angst
van den zoon voor den vader, wegvlietend, maar onwerkelijk nabij door de sterke,
aantastende, meedoogenlooze belichting. Uit diezelfde collectie was een landschap
tentoongesteld (ook uit Leningrad); een hoogtepunt van Rembrandt's
verwezenlijkingen van dit thema, de herschepping eener ongemeten ruimte, ontkomen
als het is aan de realiteit en het tijdelijke. In wezen romantisch, naar den aard klassiek,
meer doorstroomd met dan gehuld in een irreëel licht. In al het duidelijk vormenspel
en de opeenstapeling van de bekende requisieten van bastions, geboomte en bruggen,
toch ongrijpbaar, tenzij vatbaar in dit eene begrip: a v o n d . Tenslotte het jeugdwerk,
in een enkel werk in het jubi-
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leerende Rijksmuseum aanwezig, altijd wat bombastisch in zijn ongeremde dramatiek
en zucht naar het vervaarlijke, ontsteltenis verwekkende. Het in Holland weinig
bekende jeugdwerk uit het museum Cognacq-Jay te Parijs met Bileam en den ezel
heeft iets overmoedig ageerends door den ranselenden profeet op het neerstortende
dier, waarachter de engel met het zwaard, neersuist uit een tumult van wolken.
Laat-maniëristisch van motief door den koolbladrijken voorgrond, verwant in het
lichte heldere kleurengamma van rood, blauw, geel en groen aan de werken der
vroege Leidsche meesters (Lucas, Engelbrechtsz.), teruggrijpend - wat de catalogus
niet vermeld en de meesterlijk geschreven inleiding schijnbaar ondersteunt - op een
teekening van Dirck Vellert, den laten middeleeuwer en Antwerpschen maniërist.
Schijnbaar, want of bij ‘Rembrandt’, zooals Schmidt Degen er schrijft, ‘het
voor-renaissancistisch Christendom, terugkeert en daarmee de gothiek een deel van
haar rechten herkrijgt’, het lijkt mij een aanvechtbare these. Volgt Rembrandt in de
uitbeelding der heilige geschiedenissen ‘laat-middeleeuwsche principes en herneemt
het Christendom - bij hem weer iets algemeen geworden - door hem zijn gothische
gewoonten?’ Ziethier een scholastisch vraagstuk, waarbij te onderzoeken is of dit
alles niet juist een kenmerk der Barok zelve is, waarbij dan niet ‘de neo barok de
vormstudie der Renaissance v e r d e r voert’ maar m.i. bewust doorbreekt. Hoe dan
ook, Degener's inleiding over Rembrandt's tegenstrijdigheden behoort tot de eenige
literatuur over Rembrandt die na Veth en van Deyssel en met Gerard Bruning's fel
pleidooi bestaansrechten opeischt en een karakteriek 20ste eeuwsche visie beduidt.
Mogen deze her en der verschenen opstellen spoedig eens gebundeld worden.
Jean Antoine Wa t t e a u , als teekenaar te gast in het museum Willet, beteekent
daar een galant festijn, een zeldzaam spel van het brokkelig rood en zwarte krijt,
aanzetten (een vijftigtal) voor grootere schilderijen, savoyards en vagebonden, negers,
turken en pierrot's, liggende vrouwen, handen met waaiers, hazewinden, cellisten en
minnenden. De sfeer van een vertrek naar elyseesche velden, van een inschepen naar
een eiland van geliefden volgens het thema van Dancourt's comedie ‘Les trois
cousines’. Een verrukkelijk en gaaf en zomersch feestelijk geheel!
Naast deze twee exposities valt de overvloed van b l o e m s t u k k e n uit alle tijden
in den kunsthandel de Boer minder te loven, hoe aardig het ordenen van dit thema
ook lijkt. Het is te veel terug te voeren tot een enkel grondtype, dat eeuwen lang
gevarieerd, maar niet wezenlijk veranderd wordt, van Saverij tot van Os, van
Bosschaert tot van Spaendonck, van het nevens een geschikte en uitgestalde tot het
in licht en ruimte gebondene. En als een schim, weerzinwekkend, voelde men achter
al die schikkingen de bestelling en de betaling à zooveel voor een tulp en à zooveel
voor een bloemenkrans!
V. G.
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Het monument-Van Heutz
In Amsterdam-Zuid is een monument verrezen, waarover veel strijd, aesthetische en
politieke, is gevoerd en nog wordt gevoerd en dat niet dáárom, doch om zijn
merkwaardige eigenschappen van architectuur en beeldhouwkunst hier dient te
worden besproken. Het is gewijd aan generaal Van Heutz, die in Ned. O.-Indië groote
gebieden onderwierp aan het Nederlandsche gezag en ten slotte als
gouverneur-generaal zijn ambtelijken loopbaan eindigde. Het feit, dat een comité dit
monument wilde oprichten in Amsterdam, schijnt eenige onrust te hebben gebaard
onder de vroede vaderen aldaar, van wie vele het liever houden bij vredige
monumenten voor dichters of andere inoffensieve lieden, of zelfs voor vuistballende,
doch nette revolutionairen als Domela Nieuwenhuis, maar die ijselijk verlegen zijn
met generaals, die aan het veroveren zijn geweest. Aan den anderen kant scheen ook
het comité te lijden aan een broeiing van gedachten over den vorm van dit monument.
Een Indische Maagd - bruine zuster van wijlen Naatje - scheen wel aanlokkelijk,
doch als domineerende figuur was zij ongeschikt, want dan bleek niet duidelijk, dat
het Nederlandsche gezag haar ten slotte onder den duim heeft. Intusschen hebben al
deze tribulatiën en zwarigheden toevalligerwijze niet kunnen verhinderen, dat een
voortreffelijk monument is ontstaan, dat een sieraad is van dit aangename stadsdeel
en, naar het mij schijnt, een juiste hulde is aan den soldaat en eenvoudigen mensch,
die Van Heutz was.
Want waarlijk.... hoe zou men zich een ruiterstandbeeld hebben gedacht of een
groote staande figuur? Als wij nu op de ronde bronzen plaquette, die het voetstuk
siert, den kop van Van Heutz zien met zijn wat slordig zittende afgrijselijke kepi en
ons daarbij het al niet veel mooier moderne generaalsuniform denken en wij
herinneren ons militaire standbeelden uit vorige, schilderachtiger eeuwen, de
Romeinsche incluis, dan slaat ons de schrik om het hart, wanneer wij ons dan zoo'n
ruiterstandbeeld of staande figuur van Van Heutz voorstellen! En men had hem toch
ook niet in politiek kunnen kleeden, dat overigens al niet veel suggestiever is, wanneer
het gebeeldhouwd moet worden: zie den deftigen Thorbecke op het Thorbeckeplein
en den volkmennenden Domela op het Haarlemmerplein in de hoofdstad! Bovendien,
de wijdsche afmetingen van het Olympiaplein zouden het noodig gemaakt hebben,
aan het beeld waarlijk kolossale afmetingen te geven, zou het nog genoeg in deze
omgeving spreken. Met den eenvoud van Van Heutz zou dat niet hebben gestrookt
en evenmin met onzen nationalen afkeer van het Kolossale.
Er is een besloten prijsvraag uitgeschreven voor architectuur en beeld en deze is
gewonnen door den architect Ir. G. Friedhoff in samenwerking met den beeldhouwer
F.J. van Hall. Zij hebben elkaar, evenals bij het Enschedesche raadhuis, op gelukkige
wijze aangevuld.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

XXIX

MONUMENT VAN HEUTZ AMSTERDAM - OVERZICHT VAN HET GEHEEL IN HET STADSBEELD EN DETAILS
ARCHITECT IR. G. FRIEDHOFF - BEELDHOUWER F.J. VAN HALL

MONUMENT VAN HEUTZ AMSTERDAM - OVERZICHT VAN HET GEHEEL IN HET STADSBEELD EN DETAILS
ARCHITECT IR. G. FRIEDHOFF - BEELDHOUWER F.J. VAN HALL

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

MONUMENT VAN HEUTZ AMSTERDAM - OVERZICHT VAN HET GEHEEL IN HET STADSBEELD EN DETAILS
ARCHITECT IR. G. FRIEDHOFF - BEELDHOUWER F.J. VAN HALL

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

XXX

MONUMENT VAN HEUTZ

- AMSTERDAM

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

137
Een monument van een dergelijken omvang, dat niet alleen zijn beteekenis ontleent
aan het scheppen van een accoord, dat de klank van het beeld ondersteunt, maar ook
aan het feit, dat het een heel stadsdeel richt op een centrum en samenbindt tot een
hoogere orde dan alleen het verkeersbelang geeft, is tot dusver eenig in ons land;
men kan het alleen dan op de juiste waarde schatten, als men het ook stedebouwkundig
bekijkt.
De situatie is gelukkig gekozen. Als men van het Valeriusplein gekomen den
doorgang van het Lyceum passeert, wordt het monument, met het beeld precies in
de as van dezen doorgang, over de brug van het Noorder Amstelkanaal zichtbaar.
De plaatsing in deze as geeft aesthetisch een zeer fraai effect en is op het stadsplein
volkomen logisch. Vóór en achter het met plantsoen omgeven monument loopen
Apollolaan en Olympiaweg in een, zoodat het tevens orde geeft aan het verkeer. Is
de plaats in het stadsbeeld uitstekend gekozen, de architectuur zelve met vijver en
plantsoen, alles door Friedhoff ontworpen, toont een even kundige als gevoelige
hand. Deze architectuur is sober en blijft ondergeschikt aan het geheel, maar door
de zorgvuldig bepaalde verhoudingen en afmetingen schept zij een ideale omgeving
voor het beeld op zijn voetstuk. Friedhoff bouwde van baksteen een lagen muur
welke aan elke zijde van het midden uit wordt doorbroken door zes open bogen. Aan
elk einde buigt de muur zich rondend naar voren en in die rondte is aan elk einde
een zitbank aangebracht. Aan voor- en achterkant van dezen muur zijn plantsoen en
bloemen; hier en daar begroeit de wingerd al den steen. Populieren zullen straks nog
groene accenten boven den muur geven. Uit dezen ruim 93 m langen muur rijst het
standbeeld in het midden omhoog. Friedhoff bouwde ter weerszijden van het beeld
een zeer hooge pyloon van baksteen; beide pylonen worden boven verbonden door
een bronzen stralenkrans; met elkaar verbeelden zij de twee-eenheid Nederland-Indië.
Tusschen de bogen van den muur zijn stukken natuursteen aangebracht, bestemd
voor reliefs, die de eilanden van den archipel symboliseeren; enkele reliefs zijn
gereed. Een vijver vóór het beeld met fonteinen, die aan weerskanten van het beeld
naar voren springen, verhoogt de levendigheid en geeft, als men uit de richting van
het Lyceum nadert, een lichte noot door het ribbelend, licht-vangend water, die een
fraai contrast vormt tegen het donker van het monument: gazons liggen aan
weerszijden van den vijver, een weinig afloopend. Friedhoff heeft bij dezen aanleg
tevens door kleine niveauverschillen en door een juiste bepaling van de hoogte van
het water-oppervlak in den vijver de schoonheid van het heele aspect gebaat. Deze
schijnbare kleinigheden, die de argelooze bezoeker misschien niet eens opmerkt,
zijn inderdaad zeer belangrijk; zij accentueeren bovendien nog het centrale punt en
zorgen voor een gelijkmatigen overgang naar het straatniveau aan de voorzijde.
Aan de achterzijde, waar de straat lager ligt, zijn eveneens tegen den muur
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groen en bloemen aangebracht, zoodat ook aan die zijde iets aantrekkelijks is ontstaan,
dat later, wanneer de begroeiing zich heeft ontwikkeld, nog fraaier zal worden; op
dit alles heeft Friedhoff bij den aanleg gerekend.
Aan de achterzijde van het voetstuk is tevens een gedenkplaat aangebracht, zoodat
ook naar die zijde iets van het eigenlijk monument spreekt.
Het beeld zelf, van den beeldhouwer F.J. van Hall vertoont een in klassiek gewaad
gekleede, groote staande vrouwenfiguur met een uitrollende wetsrol in de handen;
zij symboliseert het Nederlandsche gezag, dat in Indië ordenend is opgetreden en
wordt geflankeerd door twee leeuwen met de wapenschilden van Amsterdam en
Batavia. Aan weerszijden van het voetstuk zijn reliefs geplaatst met beelden van
cultures, flora en fauna van Indië in een straffe en toch levendige synthese.
Over de vrouwefiguur hebben sommige sensatiebladen en nationalistische organen
kleineerend gesproken; zij weten niet, wat men aan deze ‘juf’ heeft. Deze critiek is
wel heel gemakkelijk, maar niet juist. Wanneer men niet tracht tor het
bevattingsvermogen van den laagst ontwikkelde af te dalen en dus rekening wil
houden met de beschaving van ontwikkelde menschen, zal men goed doen er op te
wijzen dat Van Hall, juist door zijn vrouwefiguur iets te geven van het
grootsch-onpersoonlijke, het van uiterlijke, individueele karakteristiek losgemaakte
ideale, er in geslaagd is een I d e e te verbeelden, en dus niet te geven een mensch,
maar een gedachte, gesymboliseerd in een menschelijke verschijning. De hooge,
klassieke rust, die van deze figuur uitgaat, moge op den duur het publiek tot betere
waardeering brengen!
Onder de ronde bronzen plaquette met beeldenaar aan de voorzijde van het voetstuk
is met groote bronzen letters de naam Van Heutz aangebracht.
Zoo kregen wij hier van Van Hall een standbeeld, dat tot de zeer weinige goede
in ons land behoort en van Friedhoff een stuk stedebouwkunde, waarmee aan
Amsterdam en andere steden een schoon voorbeeld is gegeven.
J. SLAGTER

Boekbespreking
Cola Debrot, Mijn zuster de negerin, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar,
1935.
Cola Debrot.... Het is al véle jaren geleden dat ik iets las van den toen al
veelbelovende.... en ziedaar plotseling dit uitstekende boekje! Is het geen voorbeeld
voor jonge talenten? Langzaam rijpen, niet publiceeren, maar dan ook met iets
volkomen rijps en gaafs, iets voortreffelijks voor den dag komen - is het niet oneindig
wijzer dan het gehunker naar publicatie, waardoor de meeste jeugdige begaafden de
onbedwingbaarheid van hun.... eerzucht toonen? Hulde en een hartelijke gelukwensch
aan Cola Debrot.
‘Mijn zuster de negerin’ is een verhaal van slechts zestig bladzijden. Dit
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verhaal hier in nog kortere bewoordingen over te vertellen, heeft, dunkt me, weinig
zin. Als gewoonlijk zou men er den schrijver onrecht mee doen. Want geenszins in
de, trouwens weinig dramatische, gebeurtenissen zelf, door Debrot verteld, ligt de
waarde van zijn boekje. Maar geheel in de prachtig beheerschte wijze waarop hier
een innerlijk levensproces werd meegedeeld, in hechtst verband met de zeer bizondere
sfeer waarin dit proces zich voltrok en door de uitzonderlijke werking waarvan het
tot onze notie kwam zóó sterk, zóó indringend, zoo inderdaad levensvól, dat wij het
duidelijk besef kregen het nooit te zullen vergeten.
West-Indië is ons Hollanders uit onze litteratuur maar weinig bekend. Veel minder
dan ‘de Oost’. Ik heb nu een gevoel, alsof dit kleine boekje met één slag herstel heeft
gebracht in deze verhouding. En toch was het er Cola Debrot geenszins om te doen
ons met sfeer en geest van de landschappen zijner jeugd, als met iets interessant
exotisch, bekend te maken; dit boekje van hem is de uiting van een machtig
levensgevoel, dat misschien tevens al levensopvatting genoemd mag worden; de
milieubeschrijving erin, hoe suggestief ook gegeven, blijft geheel op het tweede plan,
is middel en géén doel. De eenige die, in mijn heugenis van dit oogenblik (die mij
natuurlijk zeer wel bedriegen kan) in ditzelfde genre iets evenwaardigs heeft geleverd,
was de verengelschte Pool: Joseph Conrad. Ook bij hem - als bij Debrot - krijgt men
wel eens den indruk, dat hij voornamelijk werd gedreven door hartstochtelijk
verlangen naar diep natuurbegrip, natuurbeleving misschien wel in de eerste plaats,
en door afkeer van de zich steeds meer egaliseerende, afplattende, steeds meer van
economie en techniek afhankelijke europeesche mentaliteit. Behoefte aan het
natuur-warme, het mysterieus levende en liefhebbende, het cijferlooze, het vóór alles:
onberekenbare!
H.R.

Annie de Hoog-Nooy, Rijkdom, Gouda, N.V. Johan Mulder's
Uitgevers-Maatschappij, zonder jaartal.
Welk een sprong, van Cola Debrots al bij zijn geboorte bijna klassieke werk - juist
door zijn sterk doorleefde natuurvolte, zijn diepe en krachtige zinrijkheid zoo innig
litterair - naar dit bijna hulpeloos-naieve, bijna gansch-en-al onlitteraire van mevrouw
de Hoog-Nooy, dat alleen hierdoor eenige aantrekkelijkheid bezit, dat het ten slotte
ook uit een soort natuur voortkomt, een geheel ongecultiveerde en onbeheerschte
natuur, en dat het zich niet voordoet als méér dan het is: een soms wel aandoenlijk
- ofschoon dan onbeholpen en banaal geschreven - verhaal van hedendaagsche
burgermenschen, die er eenige moeite mee hebben te leeren beseffen dat in geldbezit
geen geluk schuilt.... Scheurkalenderwijsheid ‘en action’! Ja, maar oprecht gemeend,
naief, haast kinderlijk en ten slotte: ernstig. Daardoor ons ook nu en dan eenigszins
verteederend.
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Wat men ‘schrijfsters’ als deze in de eerste plaats zou toewenschen, is: leiding, hulp,
ware het voorloopig maar bij het zuiver leeren stellen, leeren kennen van taalvormen,
maar dan verder: bij het leeren beseffen wat een roman - een kunstwerk! - eigenlijk
wil zijn, wat een echte auteur er zich zoo al van voorstelt, hoe zoo iemand werkt, en
al die dingen meer.... De schrijfwijze van dit verhaal voldoet werkelijk niet aan de
allereerste eischen; Charivarius' Tante Betje zou zich waarschijnlijk ongeveer net
zoo uitdrukken. Waarom, zult ge vragen, dan een ‘roman’ als deze nog min of meer
ernstig te critiseeren? Ja, en toch, er schuilt iets in deze mevrouw de Hoog-Nooy (als
waarschijnlijk in lotgenooten van haar, uit dezelfde sferen voortgekomen) dat de
moeite van het cultiveeren waard zou kunnen zijn, iets echt warm-menschelijks, iets
troostend-goedhartigs en meelijdends - juist dat ‘iets’ dat sommige oneindig knapper
en pretentieuser jonge schrijvers van tegenwoordig zoo pijnlijk missen of minachtend
verstikken. Het is ook aardig om op te merken, hoe betrekkelijk goed schrijfsters (en
schrijvers) van deze soort vertéllen kunnen, alléén gedreven door hun groote
belangstelling voor het.... somtijds toch tamelijk onnoozele, dat zij te vertellen hebben.
Het schijnt wel eens voor te komen, dat enkele van dezen zich door eigen studie
en opmerkingsgave verder brengen en ten slotte in de geheimen der wezenlijke kunst
doordringen. Moge ook mevrouw de Hoog tot die enkelen behooren!
H.R.

J.K. van Eerbeek, Strooschippers, Nijkerk, G.F. Callenbach, zonder
jaartal.
Dit is een boek om met plezier te lezen en om met warmte aan terug te denken. Er
is een directheid in den toon, een openheid, die ten gevolge heeft, dat het den lezer
is als zag hij een medemensch diep in de oogen, oogen die helder zijn en den hemel
spiegelen.
Iets is er in het boek dat aan sterrennachten en klotsend water doet denken; en dit
niet alleen omdat het verhaal onder schippers speelt, maar veeleer omdat de innerlijke
sfeer er een is van wijdheid. De personen die het boek bevolken zijn van een soort
dat bij lange niet volmaakt is; integendeel: bekrompenheid, bijgeloof, koppigheid
en drift beheerschen deze schippers - maar bovenal zijn het ménschen - menschen
die leven, die strijden, die werken, - menschen die zich niet gauw gewonnen geven,
of het moest zijn tegenover God, als het uur van inkeer eenmaal gekomen is. Dit
boek is in wezen een zeer christelijk boek, omdat het de menschelijke ziel uiteindelijk
beschouwt als een kern waarvan liefde het levenselement is. Die liefde zal tallooze
malen verdonkerd neerliggen en onvindbaar zijn, maar toch komt het oogenblik van
hoogere levensdrift in al deze menschen. Deze hoogere levensdrift is er een die
voortspruit uit een gebonden-zijn met het levensmysterie: als de ziel
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in nood is, als eenzaamheid en liefdeloosheid hun hoogtepunt hebben bereikt, dan
komt soms het oogenblik dat er in de menschen een andere mensch oprijst.
En op welke wijze is het nu dat J. van Eerbeek dit levensproces voor ons
aanschouwelijk maakt? Hij bedient zich van een zeer zuiver, hollandsch realisme,
alles wat hij beschrijft lééft, het leven treedt ons onverbloemd te voorschijn. Er is
iets tastbaars in den stijl, men proeft de lucht, men wordt meegesleepd in de conflicten,
men is geen toeschouwer, doch deelnemer. En het gegeven is er een dat ons van
nature niet ná ligt, want van Eerbeek teekent ons het leven van de vrachtschippers
omstreeks 1890, in de buurt van de Geldersche IJssel. Wat een leven vol verweer
tegen de elementen en hoe belangrijk wordt de kom koffie na een strijd met het
grondijs, hoe mateloos verheugend (toch innerlijk bedwongen) werkt het uitzicht op
werk!
De schrijver heeft een bepaalde en eigen wijze om zoo nu en dan zelf het woord
te nemen, een methode die in de 19e eeuw een algemeen en beproefd procédé was
om de lezers wat vertrouwelijker te naderen en hen dichter in het verhaal te betrekken.
Wat Eerbeek doet is iets dergelijks, doch is subtieler, lichter; héél even is er dat
enkele woord van den auteur waarmee een band wordt gelegd tusschen schrijver,
lezer en de menschen uit het boek.
De strooschippers zijn een vader en een zoon; de vader een stille, kortaangebonden
man met een eigen, steil geloof. De zoon - levendiger, van een jongere generatie,
met een hart dat naar wat warmte verlangt en die zijn eigen doolweg gaat, als de
vader hem niet begrijpt. Eerst als de zoon ver is afgedwaald, begrijpt de vader wat
hij hem heeft onthouden en hoe weinig zijn vaderliefde op waarachtige liefde geleek.
Eerst dan is wat hij eerder beleed in zijn kringetje van geloofsgenooten méér dan
een leer, eerst dan, na een bijna physieken strijd met zich zelf en met God, leert hij
den waren zin der liefde voor het eerst aanschouwen - al blijft de praktijk ervan
moeilijk. Een volledig menschelijk en nog altijd modern probleem in de gestalten
van strooschippers omstreeks 1890! Deze schrijver van ‘Lichting '18’ heeft wel
bewezen een kenner te zijn van de menschelijke zielsgeheimen.
JO DE WIT

Eline van Stuwe, Het plein in zon en regen, Amsterdam. P.N. van Kampen,
zonder jaartal.
Het is een origineele gedachte geweest van Eline van Stuwe om een plein te nemen
als het centrum van haar boek; aan dit plein wonen menschen, die menschen hebben
min of meer met elkaar te maken, zij hebben hun leed en geluk, hun kleine en groote
zorgen en hiervan vertelt de schrijfster getrouwelijk. De verhoudingen der echtparen
onderling, de goede en slechte gang der zaken - van kunsthandel tot kapperszaak toe
- alles vindt men erin beschreven, niet zonder verdienste, met een zekere verve, een
zeker gemak zelfs, en werkelijk, het plein is iets levends voor ons geworden.
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Maar men moet Den Haag kennen om het te apprecieeren. In geen enkele andere
stad is zoo'n plein te vinden. - Men moet Eline van Stuwe de eer geven die haar
toekomt: zij heeft waarlijk zoo'n Haagsch plein weten te karakteriseeren. - Toch
verlangt men bij een boek als dit naar twee dingen: eerstens dat het minder uitvoerig
zou zijn, want hoe vol aardige details, hoe uitnemend soms zelfs van visie, toch
verwatert de verhaaltrant dikwerf tot conversatie. En ten tweede: men wenscht dat
het plein niet alleen bestond als plein - als zoodanig is het uitstekend gekenschetst,
- maar dat men het plein zou zien staan in de wereld, dat men het, als vanzelf sprekend,
voelde opgenomen in een land, in Europa, zoodat het méér werd dan een stukje
haagsch leven, zoodat het een stukje wereld-leven werd. Eerst dan is een boek waarlijk
goed te noemen.
JO DE WIT

B. Stroman, René François Aristide N.N., Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
U.M. 1934.
Met het surréalisme ben ik niet voldoende op de hoogte om te kunnen beoordeelen,
of dit nieuwe boek als een geslaagd experiment in die richting kan worden beschouwd.
Als ‘gewoon’ boek kan ik het - ‘Stad’ ten spijt - niet leesbaar vinden. Ik wil graag
aannemen, dat met dit werk eerst de nieuwe waarden van de kunst beginnen, maar
ik moet mij discreet doch nadrukkelijk verontschuldigen: ik heb noch in positieven
noch in negatieven zin eenig contact met dezen roman. Ik begrijp niet waarom hij
geschreven werd en ik kan niet nagaan waarom hij juist zóó geschreven werd. Het
eenige wat ik mij zou kunnen voorstellen, is, dat hij geschreven werd met een zoo
hermetisch mogelijke afsluiting van het dagbewustzijn. Doch dan is wel zijn
experimenteel karakter verklaard, maar nog niet zijn n o o d z a k e l i j k karakter als
kunstwerk.
Persoonlijk betreur ik het, dat Stroman na zijn experiment met den nieuwzakelijken
roman ‘Stad’ niet naar mogelijkheden heeft gezocht, die in de lijn lagen van dit boek.
Of moeten wij aannemen, dat hij ze niet heeft weten te vinden? Naar het ons toescheen
was er op die basis toch wel ruimte genoeg geweest voor den opbouw van een nieuwen
roman, die buiten de fouten van het debuut zou zijn gebleven.
Maar nogmaals, misschien is dit boek in het geheel geen ‘tasten’ meer in een
bepaalde richting, doch een zeer positieve ‘greep’. Tot mijn leedwezen moet ik echter
bekennen, dat ik dit niet vermag te beoordeelen.
ROEL HOUWINK

Menno ter Braak, Politicus zonder Partij, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar
1934.
Menno ter Braak heeft een omineuzen naam. En men moet er zich niet over verbazen,
wanneer hij onder de suggestie van dien naam gekomen is.
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Hij kan het ‘breken’ eenvoudig niet laten. Men moet er echter onmiddellijk aan
toevoegen, dat hij zijn breekijzer niet alleen kundig en met ijver hanteert, doch ook
dat hij zijn slooperswerk vaak aan geestelijke behuizingen verricht, die reeds lang
onbewoonbaar hadden moeten worden verklaard. Ik kan het daarom niet eens zijn
met hen, die Ter Braak voor een destructieve maniak houden zonder meer. Zijn
destructieve houding tegenover al wat ‘diep’ en ‘geestelijk’ heet, lijkt mij maar al te
zeer gerechtvaardigd in een tijd, die een spiritualisme van den toren blaast, dat een
hoon beteekent tegenover de reëele situatie, waarin wij staan.
Dat Ter Braak aan zijn houding geen andere basis (voorloopig!) heelt weten te
geven dan iets wat bedenkelijk veel op narcisme gelijkt, mag ons niet weerhouden
een open oog te hebben voor de kern van zijn onbarmhartige kritiek. Het is verkeerd
er zich met een Jantje van Leiden van af te maken en te zeggen: dit of dat begrijpt
hij verkeerd, hier of daar heeft hij geen verstand van. Men moet Ter Braak dezen
dienst bewijzen - hoe hij daar zelf ook tegen foeteren moge! - dat men hem in zijn
kritiek au sérieux neemt.
Ten slotte hebben wij niets te maken met de narren- en avonturiersgarderobe, die
Ter Braak volstrekt noodig schijnt te hebben - als hij ten minste niet het vaal
klerkenjasje van den romancier aanschiet -, om over de ‘waarde’ van zijn werk te
kunnen spreken. Hij mag gerust doorgaan, als hij daar plezier in heeft, haar als ‘zijn
belang’ beurtelings te verdedigen en te verwerpen.
Deze waarde bestaat hierin, dat Ter Braak onze ‘geestelijke overwegingen’ op
theologisch, wetenschappelijk en artistiek gebied tot op het laatste woord van hun
pretenties ontdoet. En ik ben ervan overtuigd, dat hij ons daarmee een veel grooteren
dienst bewijst, dan degenen die nog altijd bezig zijn ons in hun geestelijke subtiliteiten
en ‘ervaringen’ in te spinnen.... en die daarbij volstrekt kritiekloos te werk gaan met
betrekking tot deze pretenties.
Dat Ter Braak b.v. met den felsten hoon het gesprek binnenvalt, dat in onze
letterkunde gevoerd wordt over het ‘geestelijk’ karakter der poëzie of over de
religioïede beteekenis van het dichterschap kan ons alleen maar verheugen, indien
we nog eenig gevoel voor ‘geestelijke’ hygiëne bezitten. Wat ter wereld kan het de
poëzie en de dichter schaden, wanneer Ter Braak het dichten (in navolging van
Mencken) voor een puberteitsverschijnsel houdt? Het is alleen uiterst gezond, wanneer
de zaak der poëzie op deze wijze eens vierkant en meedogenloos op ‘niets’ wordt
gesteld. Dat kan aan de dichters en de gedichten slechts ten goede komen! Want een
dichter, die het een of ander religieus of geestelijk aureool noodig heeft om zijn
‘roeping’ te vervullen, is stellig de ware dichter niet. En de adoratie, welke hem op
deze gronden tebeurt mocht vallen, wordt zeker niet geboren uit een werkelijk begrip
van zijn werk. De blinde klampt zich hier aan den kreupele vast!
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Onderga dit boek als een ijskoude, maar versterkende douche. Het is een uitstekende
proefsteen om te weten, hoeveel er ‘echt’ is in onze ‘geestelijke’ inventaris.
Tenslotte nog een opmerking. Ik betreur het, dat Ter Braak nog niet genezen is
van zijn gewoonte de dingen zoo te zeggen alsof ze zijn vol uitsluitend persoonlijk
eigendom zijn, terwijl b.v. een boek als ‘Politicus zonder Partij’ niet zonder figuren
als Huxley en Lawrence geschreven zou kunnen zijn. Achteraf heeft Ter Braak
erkend, hoeveel hij in het bijzonder voor zijn ‘Carnaval der Burgers’ verschuldigd
is geweest aan Carry van Bruggen (blz. 62), maar het boek zelf is gecomponeerd als
een volkomen origineele schepping. De pointe van het Demasqué der Schoonheid
is bij Mencken te vinden, enz. Daarmee willen wij n i e t de betrekkelijke originaliteit
van Ter Braak's gedachtencombinaties in twijfel trekken, maar wijzen op de fictie,
dat Ter Braak's ‘intelligentie’ zich als een soort solipsistisch stelsel (Stirner!)
ontwikkeld heeft en dus ook alleen op deze wijze kan worden gerechtvaardigd.
ROEL HOUWINK

Hendrik Bouma, De Wondere Wegen, A'dam, P.N. v. Kampen & Zoon.
Het zal waarschijnlijk wel voldoende zijn, wanneer wij een enkele strophe citeeren
uit dezen bundel, om u de overtuiging te schenken, dat hij beter ongedrukt had kunnen
blijven. Ze luidt als volgt:
Ik zie de wereld
Verwezen aan,
Ik weet de warreld
Zich niet verstaan!

ROEL HOUWINK

Dr. R. Miedema, Mijn Vader en zijn werk. Band en zesde hoofdstuk van
Ir. M.C.A. Meischke. N.V. De Tijdstroom, Lochem, 1934.
Over den in 1934 overleden Rotterdamschen beeldhouwer en leeraar aan de academie
M i e d e m a schreef zijn zoon een eerbiedig gestemd boek. Deze uitgave had beter
beperkt kunnen blijven tot den kring der familieleden, vrienden en vereerders. Voor
den kunstbeschouwer, die alleen met het werk te doen heeft, maakt het boek een
indruk van overschatting. Er is overvloedig gebruik gemaakt van citaten en menigmaal
te onpas. Dat is jammer. Het boek is een daad van dankbaarheid en als zoodanig zijn
de gevoelens van den auteur te respecteeren. Maar het mag den criticus niet
weerhouden te constateeren, dat er een verwarring van waarden heeft plaats gehad,
die het karakter van eenvoud en zuiverheid aan deze overigens zoo warm en
hooggestemde hulde helaas ontnemen.
A.M. HAMMACHER

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

t.o. 145

RAOUL HYNCKES ZELFPORTRET VAN

1928

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

145

Raoul Hynckes' werk
(een twintigste-eeuwsche vorm van stilleven)
door S.P. Abas
I. Levensinvloeden en levenshouding
GEBOREN te Brussel; 1892. De moeder stamt uit Rijnlandsche voorgeslachten, de
vader uit Hollandsche en Vlaamsche. Al zeer jong teekent en schildert Raoul, zoo
als een jongen die school gaat teekent en schildert, op zwerftochten in zijn vrijen
tijd, of als hij vergat niet vrij te zijn. Het drong, en zijn vader zwicht. Academische
opleiding. Hij volgt de antiek-klassen en die waar gewerkt wordt naar de natuur.
Maar Montald z i e t hem en zegt: ‘Allez Hynckes, la nature est votre seul professeur.’
Hij gaat buiten werken, in het Fôret de Soignes, vooral bij het Cloître Rouge. Niets
is mooier - schreef hij zelf eens naief absoluut in zijn oordeel - niets is mooier dan
dat oude klooster met zijn witte bemoste muren. Wat later Dixmuide. De oude blauwe
klokketoren en het begijnenhof met de roode daken. Het al-oude trekt reeds vroeg.
Daarna Dordrecht. De rivier met haar ‘trafic intense de ses remorqueurs en de ses
chalands’. Volendam. Daar zoekt hij de ‘poésie archaique’ der visschersschuiten. Ik
citeer: c'est la Barque qui fait spécialement le sujet de mon travail, la barque avec
ses mats, ses planches et ses cordages, par conséquent j e p l a ç a i m e s h o r i z o n s
t r è s h a u t s , d e p a r c e f a i t m e s a v a n t -p l a n s d e v e n a i e n t p l u s
i m p o r t a n t s . (Spatieering van mij).
Er zijn hier reeds kiemen. Academische geschooldheid, die den vorm-zin
ontwikkelde. Van de natuur trekt het eerst oude architectuur. Sensibiliteit blijkt later
voor intens scheepvaartverkeer, typisch-moderne spanning. Masten, planken,
touwwerk. Hij plaatst zijn horizons hoog, opdat de voorplans belangrijk worden.
Daar kondigt zich de stilleven-schilder aan. Toen hij zich van zijn eigenlijken vorm
bewust werd (omstreeks 1924) wijzigde zijn stijl zich tot een doelstellige. Hij zweert
het impressionisme af.
De voorgeslachten van den vader en de voorgeslachten van de moeder ontmoeten
elkander in Raoul's werk. Het is West-Europeesch. Noch eng-nationaal, noch
cosmopolitisch internationaal. Een Nederlandsch-Vlaamsche uitvoerigheid, maar
een gespannen grootheid van de vorm-houding, e e n h i d a l g i s c h e
v o o r n a a m h e i d . Soms, in overgangswerken, vrouwelijker precieusheden van de
vormen - vooral van bloemen en gebladerte - zelfs even iets Biedermeier-achtigs,
dra overwonnen. Onderbewust-religieuse, naar eenheid strevende bindingen, van de
kleur, van de vormen door compositorische, eerst bewuster, later meer vanzelf in
functie gebrachte middelen.
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Een fel-intellectueele helderheid van het realiseeren (meestal). In den ‘achtergrond’
een gevoels- en gedachteleven. Geen domme schilder van de domme werkelijkheid,
die hij met zijn geest bespeelt. Geen knecht van de natuur, maar een meester over
de werkelijkheid - als schilder; in het leven een realist die zich nooit laat beguichelen
of vangen. Een nieuwe realist - zoo al eens gerubriceerd - maar die vooral den
Spaanschen Griek bewondert, zich echter niet op hem beroept noch ‘inspireert’. Een
schilder, maar geen schildersschilder, met meer bewondering voor Savonarola dan
voor Hals en het Fransche impressionisme, terwijl hij de gallo-latijnsche litteratuur
toch als avondvoedsel dagelijks tot zich neemt.
Hij heeft den oorlog gekend; van dichtbij. Hij is een na-oorlogsche schilder met een
typischen afkeer van gevoelsromantiek en romantisch idealisme, met een koud
wantrouwen tegen het groot doen, het groote, pathetische gebaar (hoe lediger schedels,
hoe grooter gestes), tegen quasi-litterair, quasi-philosophisch, quasi-wetenschappelijk
opgeblazen leuzen-schilderkunst, tegen den schijn der monumentaliteit, tegen de
hysterie der gevoels-explosies.
De herinnering aan den oorlog keert, als veel later bewust gemaakte psychische
ervaring, wéér als een wanhopig wilde onderstroom van het schilderen in den cyclus
die met den winter van 1933 - toen Duitschland zich weer liet herkennen - zijn
aanvang nam. Het moment in den tijd van Europa valt samen met het rijp worden
van de schilderspersoonlijkheid. Tevoren was reeds de eenig mogelijke levenshouding
gevonden, die van de schilders-askese.
***
Hynckes heeft deel aan het felle spel der scherpe tegenstellingen in dezen tijd. Er is
de wedstrijd der snelheden, razende vaarten door de ruimte, afstanden die worden
opgerold, gelijktijdigheid van vroegere ongelijktijdigheden (radio, film); er is het
globaal wordende zien der steeds weer door nieuwe prikkels afgeleide aandacht.
Maar er is een schilderkunst die langzaam is en het kijken dwingt e e n l a n g
v e r w i j l e n t e z i j n in de beslotenheid van haar ruimte-begrenzende vormen.
Terwijl de tijd luid is van geluid en wild van beweging, hyper-dynamisch, een
schilderkunst van stille verzonkenheid en statische roerloosheid; van een geluidlooze
kleur en een licht dat zich stil houdt, zonder beweging en buiten het uur dat voorbij
gaat. En, terwijl de machine het handwerk doodt, is er het levende beminnen van het
edele handwerk van het schilderen, een nieuw besef van de makelij als van het
kunstwerk de rusting en een schoonheid.
Afzondering in eenzaamheid van den geladen enkeling in de leege volten der
velen. Daar gebeuren de aandacht en het concentreeren der krachten, komen de
werkstukken der duurzaamheid tot stand in de werkplaatsen met
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het onbewogen noorderlicht - terwijl de producten eener verdwaasde industrie
wedijveren in vergankelijke ondeugdzaamheid, dat zelfs de dingen van luxe de massa
paaiend goedkoop zich veil bieden. Maar hier wordt niet bezuinigd op den tijd noch
op de zorg voor het werkstuk, want is de zekerheid, dat wat lange tijden eischt om
voortgebracht te worden het wint in wezenlijke kostbaarheid. Er zijn nog andere
inhouden dan met maten te meten. Wat langzaam is geladen, raakt stellig niet snel
ledig. Op het langzaam geschilderde raakt het kijken eer uitgeput dan dat het uitputten
kan wat langzaam is geschilderd.

II. Een orienteerende antithese
Een nieuwe schilderkunst is altijd meê een oude schilderkunst, maar nooit de kunst
die aan haar voorafging. Een ‘tijd’ vormt zich door antithese tot een vorigen, de kunst
heeft er deel aan. De twintigste-eeuwsche schilderkunst - en de twintigste eeuw begint
in 1918 - is vooral een anti-negentiende-eeuwsche schilderkunst. De tegenstelling
is zoo absoluut, dat zij oriënteert.
Een der wezenlijkste kenmerken van de ‘ontwikkeling’ in de tweede helft der
vorige eeuw was het steeds sterker sub-ordineeren van het motief en zijn
zichtbaarheid, zijn beeldkracht, aan een persoonlijke wijze van schilderen of aan een
bizondere aesthetica van het schilderij. Nazareners, Puvis, Prerafaëlieten, Hodler,
Egger Lienz blijven buiten beschouwing; zij staan buiten de oriënteerende antithese,
zij waren bovendien geen schilders van stilleven, hoogstens daarvan als détail-motief.
Het gaat om de richting die de ontwikkeling nam van het ‘naturalistische’ zien uit
en die reeds in het wezen van het impressionisme was gegeven. De term wordt hier
anders opgevat dan het schimpwoord waaraan hij zijn intrede in de kunstcritiek heeft
te danken. Wanneer we het zien beslissend achten voor het wezen van een
schilderkunstigen stijl, dan was Joost de Momper een impressionist van het
sneeuwlandschap, had Jan van Goyen reeds een impressionistisch schrift, behooren
stillevens van Chardin tot de orde van het impressionisme, waren Barbizon en de
Haagsche School groepen van schilders met een zelfde stijl-wezen, Millet
uitgezonderd. Dat wezen is beeld-verzwakkend en vorm-vervagend, maar daardoor
ook bevrijdend, in dezen zin: het komt tegemoet aan een subjectief-individualistische
behoefte om zich vrij te maken van de bindende krachten die van het motief zijn.
Zoo kon het schilderen meer en meer uitlaat worden voor psychische affecten van
den schilder, manifestatie van zijn affect-leven. De ontladingen, bevrijdingen,
af-reacties in de beweging van het schilderen onder nood-dwang en drift-drang
brachten het schrift, de signatuur waaraan de schilder (minder het geschilderde) is
te herkennen. Vincent. Wat eens het beeld dienende factuur was werd
uitdrukkingsfactor,

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

148
de structuur van het verfoppervlak was geen geheim meer, doch een zeer zichtbaar
kenmerk van de persoonlijkheid. Dat is periodiek meer het geval geweest, maar kreeg
tegen het einde van de vorige eeuw een crisis-achtig ontbindend karakter.
Het eigenlijke expressionisme is de meest absolute affect-kunst. De atavistische
instinctvormen van het onderbewustzijn (Klee) hebben echter een tegenpool in de
geest-vormen van hoogste wetmatigheid (Mondriaan). Instincten tegenover geesten.
Het is niet voor niets dat een nieuw classicisme in Frankrijk werd geboren uit het
cubisme van een Iberiër en een Latijn.
Al was reeds Cézanne tot een verzet van den geest tegen een slaafschsensualistische
overgeleverdheid aan de natuurstemming in haar wisselvalligste momentaneïteit
gekomen (want dat is de zin van zijn herleiding van natureele vormen tot
mathematische figuren), de beeldkracht van het motief versterkte hij niet. Terwille
van een orde der kleur als een orde van het oppervlak bleef hij afstand doen van het
eigenlijk beeldende vermogen van de schilderkunst: h e t r e c h t o p z i j n
p l a s t i s c h e w a a r d e w e r d a a n d e n v o r m o n t h o u d e n . De cubisten en
de futuristen gingen daarmee consequent verder. De vorm werd (wiskunstige)
vlak-figuur of gespleten en gesplitst om uit de scherven het vlak-geheel samen te
stellen. Het motief wordt schema, het schema compositie, eindelijk het schilderij een
naakte demonstratie van kleurwaarden in een schema-compositie. Het opofferen van
den vorm aan de figuur, het motief aan het schema, de ruimte-illusie aan de
vlak-erkenning, de plastische mogelijkheden en waarden der kleur aan de kleur om
haar zelve en haar ‘absolute’ waarden beteekent een verarming. Niet alleen omdat
zelfs het meest realistische schilderij, mits het een schilderij is, schilderkunstige
waarden vanzelf mede demonstreert - dus de som van die waarden is plús nog iets
anders - maar niet minder omdat het schilderen, van de wereld afgetrokken, leeg
wordt. De uiterste en volstrekte consequentie van het absolutisme is het ongerepte
linnen. Navelbeschouwing is een zeer mogelijke levenshouding, maar zij kan het
stellen zonder verf en penseelen. Het subject is niet te schilderen - buiten het object
om.
De stilleven-kunst van Hynckes is een het motief voluit beeldende schilderkunst. Zij
ontwikkelt alle waarden van het motief, zij is de volledige ontlading van zijn potentie
in het geschilderde beeld. Daarom is de werkwijze zoo uiterst zorgvuldig, zonder
zich te exhibeeren - een het beeld d i e n e n d e factuur. Zij leidt de aandacht niet af
op zichzelf; zij houdt het ‘hoe’ van het schilderen geheim; zij is zelf een schoon
geheim, een der schoonheden van het schilderij. Terwille van de beeldkracht is het
verre geëlimineerd of betrokken bij het dichtbije, de achtergrond dient om het motief
te versterken, wijkt ten hoogste weinig, sluit af en steunt. Het van dichtbij geschilderde
sluit grootheid van vorm niet uit, maar détailrijkdom in. Het zuiveren, maar
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ook daardoor het verduidelijken. De plastiek is een waarde die zich invoegt in de
compositie, aller waarden inhoud, die - meer en meer - verborgen wordt, zich niet
als schema kenbaar maakt of opdringt. De lijst is erkend, het schilderij gesloten in
zich zelve. De kleur is stil, langzaam vervloeiend, als vloeiend tot beeld gestold.
Daar de vorm het beeld dient, dient de kleur den vorm, het licht de kleur.1) Beweging
vervaagt of breekt den vorm. Deze schilderkunst is bij uitstek en van wezen statisch,
omdat zij de kunst van het schilderen van vormen en van het componeeren van
vormen tot beeldenmotieven is. Dat spreekt niet vanzelf omdat zij vooral een
stillevenkunst is, want er bestaan dynamische stillevens. Zij is echter vooral een
stillevenkunst omdat zij statisch is en waarom zij statisch is werd gezegd. Er is
tusschen de portretten en zelfportretten, tusschen het grachtgezicht met de motorboot,
tusschen landschappen-achtergronden met wolken drijvend in de lucht en de stillevens
in beperkter zin, de stukken met stil liggend goed, de nature morte-motieven, geen
het minste wezenlijke onderscheid - in dit opzicht.
Er is niet alleen geen verband meer met het impressionisme, maar deze kunst is
een vorm van volstrekte stillevengeest, een nieuwe en rijkere consequentie van vroege
mogelijkheden en tendenties van het stilleven.
Als die der Vlaamsche en Hollandsche schilders van stilleven in de laatzestiende
en vroeg-zeventiende eeuw is zij een aandachtskunst, maar een latere,
gecompliceerdere en expressievere. Minder enkelvoudige motieven; meer gesmoo
de tot verstilde handeling, uit intellectueel verscherpte conflicten geboren. Zij is ook
zelfstandiger en in haar zelfstandigheid vollediger. Het vroege stilleven verraadt nog
ergens, dat het zich losgewikkeld had uit grootere verbanden. Het ontstaan van
concentratievormen had beperking van het aandachtsveld noodig; geen speelruimte
kon open blijven voor de suggestie van het afwezige, niet daadwerkelijk geschilderde.
Zoo zeer als het enkelvoudige en meestal kinderlijk eenvoudige motief tot zijn volste
waarde werd gebracht door de primitieven van het stilleven, zoo consequent
ontwikkelt dit twintigste-eeuwsche stilleven de potentialiteit van het gecompliceerde
motief. Maar niet als een uit het leven afgezonderde werkelijkheid doch als een
concentratiebeeld van leven en dood, verschijnend in een ruimte waar nog iets anders
mee-speelt, vrij gekomen uit het onderbewustzijn - waarin ook historie verzonken
ligt, het geheugen eener al oudere cultuur. Suggesties en zinspelingen van kleuren
en vormen. De aanwezigheid van die speelruimte is wat dit stilleven van het vroege,
waarmee het verwant is, onderscheidt. Het is nog hedendaagsch, omdat het
mogelijkheden en waarden hanteert als door het cubisme scherp in het licht werden
gesteld en eenzijdig toegepast een instrumentarium van een zich als geestelijke
activiteit bewust geworden schilderkunst, waardoor nu, achteraf pas, de beheerschte
binding van meer om-

1) Elk stilleven heeft zijn eigen licht, een graad van lichtheid of donkerheid, als ware het daarop
gestemd. Het licht bepaalt den ‘toon’ van het stilleven; zoo heeft een sonnet of een drama
zijn toon.
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vattende en zinrijker samengestelde motieven mogelijk werd in een levend gehouden
concentratie van de aandacht en activiteit van psychische krachten.
Zij is op een nieuwe wijze onpersoonlijk, omdat zij op een nieuwe wijze opperst
persoonlijk is. Want het persoonlijke is daarheen verlegd waar het met zijn volste
recht en in zijn volste kracht kan ageeren, zonder het recht van de wereld op zich
zelve, van het ding op zich zelf aan te tasten, met volkomen eerbiediging van de
werkelijkheid dus ook. D e i n z e t v a n d e i n d i v i d u a l i t e i t i s d e
c o n c e p t i e o f v i n d i n g . De oorspronkelijkheid van Hynckes is de
oorspronkelijkheid van zijn ‘idea’ en de algeheele onderwerping van de totaliteit van
het schilderij aan haar. Zijn werk is persoonlijk waar het individu creatief ingrijpt in
de werkelijkheid als veelheid, chaos. Het is overigens zoo onpersoonlijk mogelijk,
zoo eerbiedig mogelijk. Typeerend daarvoor is zijn uitlating: ik zal pas tevreden zijn,
indien Hynckes uit mijn werk verdwenen is. Hij zal nooit tevreden zijn, want de
absolute objectiviteit van een kunstwerk is een fictie, maar bruikbaar, omdat zij het
najagen van een ideaal inhoudt. De hartstochtelijkste jagers op het immer wijkende
ideaal zijn de hartstochtelijkste persoonlijkheden. De kunst van het beelden is
paradoxaal ten opzichte van de verhouding ik-wereld. Het meest objectieve
werkelijkheidsbeeld openbaart het sterkst de persoonlijkheid. Maar ook is de grootste
persoonlijkheid de kunstenaar die het meest vrij is van zijn eigen persoonlijke
bepaaldheid, die zich van haar bevrijden kan, zich verliezen in de wereld. Geen vorm
van realisme is ooit klein omdat de werkelijkheid klein is, maar omdat de schilder
die haar ziet haar klein ziet, zelf klein is. Een groote persoonlijkheid kan de
werkelijkheid zoeken, hoeft haar niet te vreezen, want zij dwingt hem zich uit te
spreken, bezit van haar te nemen en zich te stellen boven haar.

III. Ontwikkeling als voller worden
Bij een ambachtelijken schilder gebeurt de ontwikkeling als een voller worden. Geen
perioden van wisselenden stijl, noch perioden van een bepaalde, veel weerkeerende
kleur, het minst van al perioden van onderscheidend te onderkennen factuur. Voor
de makelij is er slechts ééne mogelijkheid, die van de voortdurend groeiende
volkomenheid, van de toenemende hoedanigheid en het weelderiger worden en rijker.
Schilderkunstig gezien en globaal overzien is de ontwikkeling van het moment der
definitieve breuk met het impressionisme (ongeveer 1924) af: Een relatief vlak
schilderen met potentieele vorm-krachten in de omtrekken; een toenemend laden
van de kleurvlakken met spanningen waaruit de plastische vormkracht gaat leven;
het opnemen van een hoe langer hoe grooter wordende détailrijkdom, een rijker spel
van kleine vormen in het spel der groote, onderworpen aan den rhythmus der
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compositie. Omdat het schilderij is een eenheid van tot elkander in een staat van
evenwicht gestelde krachten en spanningen, van de lijn èn de kleur èn de vorm, de
een-, twee- en drie-dimensionale elementen, worden ook de détails meer met
spanningen geladen, beeld-krachtiger. Een rijker en voller worden in alle richtingen
van de ruimte der mogelijkheden van het schilderij. De weg is lijnrecht
tegenovergesteld aan dien met de neo-plastiek aan het eindpunt. De weg gaat van
het rhythmisch geordende vlak naar het volledig levende, óók rhythmisch levende
b e e l d . Het is niet alleen de weg der totale ontwikkeling, het is tevens die van den
groei van elk schilderij. Het wordt vol, uit een ‘abstracte’ compositie via een staat,
die als oppervlak-geheel van plans en vlakken reeds zou voldoen, tot een
stilleven-beeld, waarvan het geringste détail in verhouding zoo belangrijk is als een
volledig motief, waarvan de onderdeelen uit het geheel zijn voortgekomen maar dit
weer dragen, het kleinste motivische vorm-element de hoofdvormen der totale
motieven voedt, de fijnste nuance van de kleur de kleurplans laadt, een lijnfragment
kiem is waaruit een lineair complex ontstaat, dat zelf weer orgaan blijkt van het
geheele organisme der lineatuur. De veelheid is organische eenheid, de kleinste
eenheid orgaan van het geheel.
Het logisch-organische groeiproces gaat natuurlijk-langzaam. Maar ook wordt
ieder later schilderij langzamer vol dan een vroeger. Het neemt in zich op en verwerkt
wat reeds bereikt werd, wordt rijker aan het nog niet bereikte. Niet alleen worden de
motieven voller, rijker en w e z e n l i j k e r - hoe langer hoe duidelijker beteekenissen
- alle organen waardoor de motieven leven worden voller, rijker en wezenlijker. Kon
tien jaren her een schilderij tot stand komen in twee weken tijds, thans zijn de werken
waarop het aankomt door vier maanden van uiterst geconcentreerd schilderen gevoed.
Er is daarbij slechts één vorm van oeconomie te betrachten: een uiterst gescherpte
zelf-critiek, die de conceptie aan een strenge keuring onderwerpt nog voordat zij
wordt uitgevoerd. De weelde van het overbodige schilderij in het geheel van het
oeuvre is ongeoorloofd geworden.
Het technisch-ambachtelijke meesterschap eenmaal bereikt, wordt de waarde van
een schilderij bepaald door die van de vinding of conceptie en de mate van spanning,
door den wil gekanaliseerd gaande gehouden, waarin de realisatie zich kan voltrekken.
De individueele ontlading eenmaal voor goed en beslissend geconcentreerd op
motief-conceptie, het doel van het schilderen eenmaal gesteld als het tot zijn grootste
beeld-kracht brengen van het motief, is het volmaakt overbodig dat nog weer het
schilderen zelf de persoonlijkheid demonstreert in een signatuur van de makelij. Het
verfoppervlak komt dan ook de gaafheid van een spiegelglad vlak nabij,
w a a r d o o r h e e n het beeld als door een materie helderder en immaterieeler dan
glas zichtbaar wordt. Het oppervlak m á g zelfs niets meer verraden van het schilderen,
zijn moeiten, zijn gestuwdheid, zijn beweging - want dat zou een verraad zijn aan
het
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hoogste doel, het zich volkomen vrij en ongehinderd geven van het motiefbeeld in
laatste instantie, dat is de vorm van creatieve werkzaamheid van den geest in eerste.
De vehementie van de naar uiting dringende idee, die vorm aan wilde nemen, is de
vehementie van de sterkste en grootste stillevenbéélden en dat zij zich in den
beschouwer dringen met een kracht, die zelfs na jaren in de herinnering ternauwernood
verflauwt, is omdat niets meer gesteld is tusschen de idee zelve die vorm aannam in
het beeld èn dit beeld. De technisch-ambachtelijke volkomenheid is geen doel geweest,
dat om zich zelf werd nagestreefd, doch een consequentie van een nieuwe conceptie
van het schilderij als zoodanig, van de schilderkunst alszoodanig. De gave schoonheid
van de makelij is een d i e n e n d e hoedanigheid, zij dient de beeldkracht terwille
van de onvertroebelde onmiddellijkheid der inwerking van het beeld op het netvlies,
dat is van de creatieve krachten van den schildersgeest op de receptieve van den
beschouwersgeest.
Hier zet de kleur met dwingende kracht in. Er is een intensiteit van de kleur zonder
luidheid, niet naar buiten gericht maar naar binnen gekeerd, een kracht van de kleur
- zelfs van de niet- en de half-kleuren - die de aandacht dwingt en niet loslaat. Er
gaat een langzame, vasthoudende en magische dwang van de kleur uit, die het zien
bindt en in zijn ban houdt. We zien geen makelij, w e z i e n d i e k l e u r en uit háár
ontstaat de vorm en ontstaat het beeld. Haar intensiteit is die van het beeld en de
vormkracht is geen schijnkracht van overtrokken vormen, de vormkracht is de
spankracht van de kleur. Het is haar sterk gespannen langzaamheid die vult, de
vormen zoo goed als de aandacht. Een vastheid van de kleurplans in een stelligheid
van de ruimteplans. Geen schijn van neiging tot uiteenvloeien noch tot vervagende
of verzwakkende verfijningen. Ook hierin, in de kleur, een sterke mannelijkheid en
beheerschtheid, wars van plakkaat-achtig schreeuwende maxima doch uit op het,
innerlijk spanningen wekkende opvoeren van het kleur-minimum tot zijn maximale
zeggingskracht. Aan de toenemende expressiviteit van het motief-beeld heeft de
kleur om het sterkst deel; het is alsof zij die expressiviteit wekt en weer terugwijst
op zichzelf, waardoor zij verhevigd wordt. Want zoo min als de factuur, is de kleur
er om zich zelf; zij is er om de expressieve-schoone mogelijkheden van het spel der
vormen en het samenspel - het onverbrekelijke - van die en haar. Op den toon van
dit spel is het licht gestemd, vanzelve, immers een eenheid die uit het samen-eenzijn
van de kleuren als kleurgeheel ontstaat. Zoo heeft elk stilleven een eigen licht als de
gestemdheid van het er verschijnende beeld, en ten opzichte van het absolute licht
zijn er oneindige mogelijkheden van schakeering en gradatie.
***
Twee hoofdvormen van stillevengeest zijn te onderscheiden. Het zijn de vormen van
schoone idealiteit - een wereldaanschouwing blijkt daar ver-
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zichtbaard - en de vormen van lyrische of van dramatische expressiviteit - een
levensaanschouwing wordt daar zichtbaar. In de eersten uit Hynckes zijn verhouding
tot de wereld, in de tweede zijn verhouding tot het leven en den mensch. Zij moeten
afzonderlijk worden behandeld, maar zij treden in het geheel van zijn werk niet in
een periodisch af te scheiden na-elkander op, wel beiden eerst later, van omstreeks
1931-'32 af. Van 1924 tot 1931 heeft een tijd van voorbereiding geduurd, van
worsteling om de materie, die vooral een worsteling om den vorm was - waar bleef
de vorm tijdens en na het impressionisme? In dien tijd en ook nog weleens daarna dan niet meer in de sterkste werken - is de compositie een sterk domineerende, het
vormen-spel omspannende rhythmische functie, zeer zichtbaar. In dien tijd treden
ook stillevens op waar de stof-uitdrukking agressief is, gewapend als beton, de
spanningen in de stof zichtbaar aan spanningen van lijn en kleur en vorm: de voorkeur
voor opgerold papier, voor instrumenten met gespannen snaren en met gespannen
klankbodem-vormen, voor geblazen glas, voor gewonden stoffen (touw) enz. Zij
worden echter ook gekozen om de lineair-compositorische, motivische mogelijkheden.
Het studie-karakter, het strijdende, worstelende dat typeerend is, een taai gevecht,
blijkt uit het steeds weer hernemen van zelfde accessoires, uit het heel langzaam
uitbreiden van het ‘materiaal’ en even zoo langzame vergrooten van de problemen
van het schilderij. Eenvoudige motieven meestal, een enkele maal gecompliceerder,
voorstoot in den tijd. De zelfbeheersching en het zelfbedwang spannen de capaciteiten
als een veer, die dan ook later ineens uitschiet, als de motieven zèlf reeds volkomen
u i t d r u k k i n g worden - naar de dichterlijke intentie vrijelijkscheppend
geconcipieerd, zonder eenige belemmerende bijgedachte aan wat de techniek te
overwinnen krijgt.

IV. Schoone idealiteit en uitdrukkingsvorm
Het idealiseeren van de werkelijkheid vereischt ingrijpen in haar veelheid en toevallige
samengesteldheid. Reeds de samenstelling zelve der stillevens is sinds ± 1930 zoo,
dat zij een werkelijkheidsbeeld van hoogere orde kan dragen - ik spreek hier van de
keuze der dingen waaruit zij zijn samengesteld, dus niet eens van hun rhythmische
ordening. Ge vindt onder zijn stukken nooit die van de keuken, geen aangerichte
tafels noch andere reminiscenties van het dagelijksche op de materie gerichte leven,
niets dat verwant is aan de platvloersche burgerlijkheid van zoo vele nieuw-realistische
stillevens.
De vormen van materieele werkelijkheid verschijnen in andere verbanden en op
een ander plan van zien. De vrucht en het doode dier wekken geen voorsmaak van
een gerecht, gebruiksvoorwerpen zijn niet als zoodanig geschilderd maar schóón zoo worden zij in den loop van eeuwen. Het kenne-
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lijk aan een tijd gebonden ding wordt geweerd, wat van vele tijden reeds was en nòg
is van dezen tijd gekozen: speelkaarten en boeken, flesschen overtogen van het floers
der jaren, een jachtgeweer, een wijnglas en een trog, damast en fluweel,
snaren-instrumenten en edel papier - dingen en stoffen verzadigd van tijd en cultuur,
maar ook die in de aanrakingen door den mensch van het leven meekregen en de
schoonheid van een zachter-bestorven kleur.
De afwezigheid van het kenbaar-tijdelijke wordt aanwezigheid der ontijdelijkheid.
Vruchten zijn niet geurend geschilderd als versch geplukt ooft, noch verraden kleur
en vorm eenen anderen voorbijgaanden staat van tijdelijk zijn. Zoo ook is de bloem
geen bloem die bloeit of uitbloeit, het doode dier niet ‘dood’. Wat vergankelijk is
ziet Hynckes als onvergankelijken vorm, maar den vorm met een intensiteit als ware
hij levende gestalte, een tijdelooze gestalte, in een tijdeloos licht. Geen licht van het
moment en niet de kleur in dat licht, maar de kleur om den vorm - en het licht om
de kleur - want de vorm is idealiter gezien volkomen en niet-tijdelijk.
Wat ons geestelijk-cultureel bezit nog niet is, nog niet ons absolute intellectueele
en psychische eigendom, van ons bloed, onze zenuwen en onze hersenen, zien wij
niet volkómen, de schilder niet in schoone volkomenheid. Het is hem geen te
schilderen object, want het is hem geen waarheid nog, dus ook geen schoonheid. Het
nieuwe is onbruikbaar voor een schilder met een geesteshouding. Die van Hynckes
is religieus uit eerbied en wijsgeerig uit een drift van den geest naar eenheid. Een
schilder met dien drift van den geest vindt vorm-affiniteiten. Stofplooien nemen
gestalte aan, een vaas wordt als een bloemkelk, het gebladert van boomen is een spel
van bloem-achtige vormen in de kleur van het groen, stil-drijvende wolken zijn als
verre en edeler stil-drijvende visch-gestalten. Het gebeurt niet vooropzettelijk. Zulke
verwantschappen zijn in de natuur gegeven. Het gebeurt ook niet door herleidende
vorm-vereenvoudigingen. De verwantschappen worden daadwerkelijk g e v o n d e n ,
in momenten van helderste waakschheid van geest en psyche. Zij zijn - vooral haar!
- niet genoeg. Er zijn nog andere zinspelingen - die van de kleur. En zelfs voor een
schilder van vormen is de kleur liggend na aan het hart. Waar affiniteiten van de
kleur optreden wordt het motief expressief. Er zijn stillevens waar de
vorm-verwantschappen samen zijn met suggestieve kleur-affiniteiten. Er zijn er het qua intellectueele compositie typische stilleven met broodjes - waar de
vorm-verwantschappen hoofdzakelijk om het rhythme zijn gebezigd. Er zijn er echter
óók waar z i n s v e r w a n t s c h a p p e n s p e l e n een door kleur-affiniteiten versterkt
suggestief spel. Zoo dat met doode haas, in de bruinheid van herfst,
boeren-gelagkamers, stevig doorsmookt, en in die kleur-sfeer, die herfst-bruinheid
alles wat mede door zijn zin het uur na de jacht - de buiten binnen - doet beleven:
de haas en het dubbelloopsgeweer, de kaarten op tafel, een doorgesneden appel,
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een bascule. Het componeeren èn schilderkunstig èn dichterlijk-suggestief. Een
stilleven als een tafereel, zonder figuren. Maar nog niet, als later, de dingen gezien
met een belevende kracht, dat zij ageerend worden.
Laten ook wij langzaam gaan en eerst nog wijzen op de stukken van herfstweelde,
van rijpheid, van vruchten-weelde, natuur-weelde in de weelde van zwaar in plooien
vallende draperieën van donkere maar volle kleur en hoe daar dan het smettelooze
en absolute wit van een schaal en een kleed van damast der vruchten kleurenvormen
dragend schoort. Een laatheid wordt ge daar gewaar aan de ingetogenheid waartoe
levensvolheid werd beheerscht, een aristocratie van houding die in de volste tijden
zelf schaarscher is dan in late en iets van namijmering over weelde die teloor gaat,
maar zonder spijt, tot volst-rijpe schoonheid verstild.
In schoonheid roerloos van in den dood vergleden als gevleid liggen: de eend voor
het stil-prachtige onberoerde Wit van een tuinlandschap onder dons van sneeuw, het
volkomen-en-schoon zijn in het wonder van den dood een zelfde blanke stilte als
open ligt in het witte uitzicht, de sneeuw een zelfde wezen, een wit-donzen wezen
als het dier met de wit-donzen borst. Is hier het verwonderde aangedaan zijn van den
geest helder-verstild, dat van de psyche werd tot mystisch mediteeren over een oud
boek, een peer, een appel en een wintersch-dood takje in een ontastbare ruimte, waar
de stilte tot sfeer van aandacht werd, de vormen van het denken, tijd en ruimte één
.... of opgeheven in de rust-schoot van het eene-harmonische.
***
In den herfst van 1932 schildert Hynckes een klein stilleven, verontrustend, een
overspanningsvorm van werkelijkheid. Het is dat met doode vogels en een naakt
uitzicht op boomtakken als stompen. Plotselinge aankondiging van een verheviging
en samenballing van mouvementen, die zich baan gaan breken in een cyclus van
ijzer en staal, steenen en scherven; wreedheid, vernietiging en dood; wanhoop en
vertwijfeling in den wilden onderstroom van het schilderen, maar tot een geharnaste
schoonheid fanatiek beheerscht in zijn indringenden verschijningsvorm. Thans is
alles, middel en vorm van uitdrukking, tot een uitersten graad van hevigheid
opgevoerd. De compositie is expressief (geen enkele richting op het groote stilleven
met doodskop voltrekt zich; elke lijn breekt of scheurt), het uitdrukkingsgebaar van
het motief. Dit is volkomen beteekenis; te lezen als een drama. De ‘stillevens’ zijn
samenheden van dingen met een zelfde wreede wezen en daarmee bezield gezien.
Het touw om te geeselen of te wurgen, de knijpende tang, de hamer die een misdaad
beging of een doorborende nagel dreef, messen, bijlen, doodgraversspaden, foltertuig
samen met gepijnigd hout, gespleten steen, scherven, dood
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gevallen vogels, omwoelde aarde, menschenschedels, brokken van muren en togen
in landschap donker als maanlooze nacht over groeisels van ijzig-naakte takken, een
vogel die zwijgt en star kraal-oogt in een duister niets. Het licht is haast geen licht
meer, maar de donkere kleur heeft kracht. Zij is een eigenschap van de wezens-dingen,
sterke, doodelijke dingen. Zwart, grijs, roestbruin, schimp-wit, gal-groen,
schimmel-grijs, aard-zwart, steen-bruin. Een koud licht, een star licht - de tijd staat
stil, de dood heerscht. Op den Calvariberg geen Mensch en geen God, maar de spons
in alsem gedrenkt.
De cyclus heeft zijn opgang naar waar het ijzig is van koude en eenzaamheid en zijn
uitgang naar waar weer leven zijn kan. Het licht wordt warmer dan en niet meer
heerscht het zwart en zelfs gaat weer een landschap open. Want wie den dood durft
aanzien en erkennen - in schoonheid - erkent het leven in zijn schoonheid. Weleens
werd gezegd, dat Hynckes een van het leven af gekeerd schilder is. Dat is verkeerd
gezegd. Hij ziet het leven - dus ook den dood - moedig, zonder het tot laffe mooiheid
te verleugenen, want hij kent een schoonheid die ook waarheid is en heeft haar fier
geharnast met zijn kunst - die van een meester.

Nawoord
Minder hachelijk dan gewoonlijk het schrijven is over een schilder, die nog midden
in zijn werk en ontwikkeling staat, geeft het toch ook in dit geval een gevoel als door
een torso gewekt. Dat zou niet zoo zijn, indien Hynckes was te zien als een schilder
die zich (voor goed) op het stilleven heeft gespecialiseerd. Zoo zie ik hem niet.
Het aantal portretten door hem geschilderd is gering, maar het zijn portretten met
een opmerkelijke houding, dicht aan een eigen stijl toe - terwijl zij toch betrekkelijk
oud zijn (1928/1929 was het jaar van eenige portretten). Het zijn geen psychologische
portretten, noch zijn het anderszins sterk levende beeltenissen van menschen. Het
zijn stukken, waarop figuur en stilleven zijn gecombineerd en gebracht tot een eenheid,
die een vorm is van stillevengeest. Daarvan dus bleven ook zij vormen.
De stillevens voor uitzichten of met landschappen zijn talrijker. Dat, door Hynckes
‘Sneeuw’ genoemd, is evenzeer het stilleven met eend als een sneeuwlandschap.
Maar reeds was er in 1929 een grachtgezicht ontstaan, meer grachtgezicht dan
stilleven. Het is een typisch voorbeeld van verwezenlijkte mogelijkheden, waarop
tot nog toe niet werd teruggegrepen. Het is een vast en stil beeld van maximale
spanningen, ontstaan uit tegenstellingen van dynamische gebogen en statische rechte
vlakken en richtingen, van een als ‘filmische’ kracht. Een reeks landschappen (uit
Limburg) in den
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zomer van 1933 begonnen, werd niet voltooid in den zin dien Hynckes aan het
voltooide schilderij hecht. Zij werden niet verder gebracht dan ver gebrachte
landschappen, als gewoonlijk op tentoonstellingen worden toegelaten.
Zelf-critiek, genadeloozer dan de critiek van menigen criticus, dwong tot het
vernietigen van verschillende andere bijkans voltooide werken. Daarbij was een
groot doek met een ter aarde geworpen Christus naar een Middeleeuwsch beeld.
De natuurlijk-langzame, logisch-organische ontwikkeling van het werk en zijn
vormen, maakt het noodzakelijk om ruimte te laten voor toekomstige mogelijkheden
zoolang het werk als geheel nog geen historie is. Hachelijker nog dan het schrijven
op zoo een tijdstip - altijd prematuur - is historie te voorspellen. Er zijn met dat al
indices, dat het niet onmogelijk geacht mag worden, dat - later! - de reeksen stillevens
zullen blijken een langdurige periode van wijs gekozen zelf-beperking en van
concentratie van krachten te zijn geweest; dat Hynckes zal komen tot meer omvattende
composities, waarin ook de menschelijke figuur ons in een twintigste-eeuwschen
vorm van zien zal verschijnen, misschien verwant aan de vormen van stilleven,
landschap en stadsgezicht.
Al kon dit korte nawoord uiteraard geen afsluiting brengen - het leek niettemin
onmisbaar, omdat het een uitzicht open houdt.
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Uit de dagen van fluitschepen en straatvaarders
door Dr. J.H. Kernkamp
IN het jaar 1595 verscheen bij Cornelis Claesz., den bekenden zeevaartkundigen
uitgever op ‘Het water’ te Amsterdam een ‘Nieuwe beschryvinghe ende caertboeck
van de Midlantsche Zee’. De auteur was niemand minder dan Willem Barents, wiens
naam voor ons onafscheidelijk is verbonden aan de overwintering op Nova-Zembla.
Van den titel zijn de eerste en de laatste drie regels in boekdruk, het overige is
gegraveerd op een groote prent, voorstellende de haven van Genua. In zijn opdracht
aan de Staten en den stadhouder zegt Willem Barents: ik heb ‘myne afteykeninghen
eyndelicken en tot der ghemeyner zeevaerts nuttigheydt ende vorderinghe in druck
laten brenghen’. In het voorbericht aan ‘den goedwilligen lezer’ verzekert hij, dat
hij zijn beschrijving ‘selve eensdeels in syne reysen waerghenomen’ heeft, waarbij
hij zijn medewerkers herdenkt met de verklaring, dat hij ‘tselve nae 't ghene sy beter
als ick waerghenomen hadde, gecorrigeert ende verbetert’ heeft.
Het ‘Caertboeck’ bewijst overtuigend, dat Barents alvorens hij opdracht kreeg de
tochten naar het Noorden te ondernemen, reeds vele reizen achter den rug had, de
meeste op de kusten van het Pyreneesche schiereiland en de Middellandsche Zee.
Ook zegt de auteur veel wijsheid vergaard te hebben uit de gesprekken, welke hij in
den loop der jaren voerde met schippers en stuurlieden van het zoogenaamde
‘Westervaarwater’.
Willem Barents had bovendien het geluk tot zijn medewerkers te mogen rekenen
Petrus Plancius. Vandaar dat niet alleen de kusten, maar ook de binnenlanden met
zorg bewerkt zijn, een zaak waaraan de zeelieden zich gewoonlijk weinig gelegen
lieten liggen. Bekend mag worden verondersteld, dat de hervormde predikant, die
een bekwaam aardrijkskundige was, ook dikwijls zelf in de kerk privaatlessen gaf
aan onze zeelieden in de stuurmanskunst en de wis- en natuurkundige aardrijkskunde,
welke lessen door tal van oude en gebaarde stuurlieden met belangstelling werden
gevolgd.
Dertien jaar na den atlas van Willem Barents, verscheen een niet minder belangrijk
werk op zeevaartkundig gebied. In 1608 kwam van de drukpers van Willem Jansz.
Blaeu een door hem zelf geschreven boek, getiteld ‘Licht der zeevaert’, met een
drukkersprivilege voor zeven jaren. Dit privilege was volstrekt geen overbodige luxe,
daar men het met het auteursrecht in de 17de eeuw in de Republiek meestal niet al
te nauw nam. In hetzelfde
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jaar zond Blaeu een ‘smeeckbrief’ aan de Staten waarin hij verzocht om veiligheid
tegen den nadruk van zijn kaarten in Holland en West-Friesland.
Dit werk bevat nu een aardige kopergravure, welke een welkome bijdrage vormt
voor een goed begrip van het gebruik van globes, kaarten en scheepvaartinstrumenten
in dien tijd. Bovenaan is het ‘Licht der zeevaert’ voorgesteld door een helder stralende
lantaren, tusschen zon en maan geplaatst, in het middengedeelte ziet men een vloot
op zee met volle zeilen, rechts en links groote beelden van Neptunus en Aeolus, en
onderaan een les in de zeevaartkunde, een levendig tafereel met veertien figuren,
een leermeester en een aantal zeelieden, die naar hem luisteren en volgens zijn
aanwijzingen zeekaarten, globes en instrumenten bestudeeren, en in een hoek twee
schooljongens.
De aanwezigheid der knaapjes verhoogt de waarschijnlijkheid, dat we in den
zeevaartleeraar het portret van een zekeren Robbert Robbertsz. moeten zoeken, die
ons Joan Blaeu later afschildert als ‘een man die de kunst der zeevaart wel verstond
en anderen als meester daarin onderwees’. We weten, dat Willem Jansz. Blaeu hem
kende en zijn kennis waardeerde.
Robbert Robbertsz. - sinds 1597 teekende hij zich bovendien le Canu -, in 1563
te Amersfoort geboren, was omstreeks 1586 schoolmeester te Amsterdam. Door een
zeer bijzonderen aanleg voor wis- en sterrenkunde vond hij echter reeds spoedig een
geheel ander soort van leerlingen dan zijn schoolkinderen. Hij kreeg een grooten
toeloop van zeelieden, die met het oog op de toenemende groote vaart, de beginselen
der zeevaartkunde wilden leeren.
‘Als men de waarheyt bekennen wil’, zoo schrijft hij in een zijner boekjes, ‘so
moet men bekennen dat over 25 jaren weynich stierlieden in dese landen waren, die
niet anders dan alleen maar op de Noortster en wisten te varen; waarom de zeevaart
alleen uyt dese landen bij Noorden de linie seer cleyn is geweest’. En op een andere
plaats in hetzelfde werkje: ‘ick heb in de stadt van Amsterdam 25 jaren lang
schoolmeester van de groote zeevaart geweest, de zeelieden ende veel meer ander
lieden op alle sterren leeren varen al so seecker ende ficx als op de leijdtsteren; door
mijn leringe, die ick haar geleert hebbe, om de gansche weerelt rontomme te varen,
ende door de rijcke reeders, die haar gelt gewaacht ende verschoten hebben, ende
door de waachhalsen, is de zeevaart uyt dese landen korts daarnae seer groot
geworden, ja so groot, sodat onse zeelieden nu byna alle volcken der weerelt in de
zeevaart overtreffen’.
Ook voorzag Robbert Robbertsz. de zeelieden desgewenscht van de noodige
zeekaarten en nautische instrumenten. Naar een graadboog of Jacobsstaf, bestaande
uit een stok met verschuifbare dwarslatten, evenals naar het zeeastrolabium, in dien
tijd veelvuldig gebezigd om de hoogte der hemellichamen te bepalen, was steeds
vraag. Deze handel was dan ook stellig een bedrijf, waarin toentertijd bij de sterk
toenemende zeevaart heel wat omging.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

160
Op zijn leerlingen mocht Robbert Robbertsz. terecht trotsch zijn. Mannen als Cornelis
Houtman en Jacob van Neck, resp. leider van de eerste en tweede vaart naar Indië,
als ook de kopstukken van de beroemde noordelijke tochten, Jacob van Heemskerck,
Jan Cornelisz. Rijp en Gerrit de Veer, behoorden er toe.
Met de laatste drie kreeg hij het echter geducht aan den stok over het bekende
Nova-Zembla-verschijnsel. Robbert Robbertsz. weigerde als theoreticus geloof te
slaan aan de waarnemingen der zeelieden, overeenkomstig welke de zon veertien
dagen eerder was opgekomen, dan volgens de wetenschap mogelijk was.
Hun meeningsverschil had een veel wijdere strekking, daar het merkwaardige
verschijnsel meer dan drie eeuwen een onderwerp van onderzoek uitmaakte in de
geleerde wereld. Vermoedelijk heeft men echter achter het vraagstuk te veel gezocht
en is het terug te brengen tot een eenvoudigen truc van Gerrit de Veer en zijn gezellen,
met geen andere bedoeling dan om hun ouden leermeester, door misbruik te maken
van een verschillende stijlrekening, eens fijn in de maling te nemen. Een grap
intusschen die verstrekkende gevolgen had!
De strijd met de zeevaarders heeft Robbert Robbertsz. zeker nadeel berokkend,
maar toch was dit de voornaamste reden niet, waarom zijn lessen te Amsterdam meer
en meer verliepen. In hoofdzaak was dit te wijten aan zijn inmenging in zaken, die
de gewetensvrijheid en verdraagzaamheid betroffen. Door zijn optreden als libertijn
maakte hij zich ten slotte zoo vele vijanden, dat hij uit Amsterdam naar Hoorn moest
vluchten. Daar viel hem een gastvrije ontvangst ten deel. Uit liefde voor de zeevaart
liet burgemeester Pieter Jansz. Liorne voor Robbert Robbertsz. een huis bouwen,
‘bequaem om inne te woonen ende sijn neeringe te doen, sonderlinge tot dienst van
de const van de zeevaert’.
Pieter Jansz. ‘in Lioren of Liorne’, aldus geheeten naar het uithangteeken van zijn
huis, waarop de stad Livorno was afgebeeld, toonde niet enkel belangstelling voor
de stuurmanskunst. Alles wat de scheepvaart betrof, in het bijzonder de bevordering
van onzen scheepsbouw, had zijn volle aandacht. Zelf vond hij een manier uit om
een koopvaardijschip, bestemd voor de vaart op zee, zóó te bouwen, dat het niet
alleen alle bestaande scheepstypen in bezeildheid en laadvermogen overtrof, maar
bovendien met een minder talrijke bemanning kon toekomen en worden verdedigd.
Niet te onderschatten factoren!
Over deze uitvinding maakt Velius met trots gewag. ‘Dit selve jaer’, schrijft hij
in zijn kroniek over Hoorn, ‘werden hier de schepen, die men Hoornsche gaings oft
fluyten noemt eerst gemaeckt, zijnde deselve viermael soo langh als wijt, sommige
noch langer, en seer bequaam tot de zeevaert, soo om de zeylagie aen de wint, als
om 't ondiep gaen; dies sy soo gesocht
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werden, dat in 8 jaeren tijts meer als 80 sulcke schepen hier tot Hoorn uytgereet zijn
tot groot profijt van de burgers’. In de editie van 1617 is daaraan toegevoegd: ‘Men
maeckte die achternae noch veel langher, als tot vijf ende sesmael soo langh als sy
wijt waren. Zijnde Pieter Jansz. Lioorne de principaelste hanthaver ende aenbinder
van deze vernieuwinge, daer seer in 't eerste van de nabuyren op gesproken wert, als
zijnde een sot en ongefondeert gebou. Maer zijn achternae noch selfs gedwongen
geweest, dese proportie te volghen, of was gesien dat sy temet uyt het vaerwater
geraekt souden hebben’. Velius wilde hiermee alleen doen uitkomen, dat sedert 1595
te Hoorn het eerst fluiten werden gebouwd, die sterk van de te voren toegepaste
verhouding van lengte en wijdte afweken. Meester timmerlieden zoowel als schippers
- zoo vertelt hij - kwamen uit de naburige steden, ‘expres om deselve schepen eens
te sien’.
Of de benaming fluit een geestigheid is geweest van een der velen, die de nieuwe
schepen kwamen zien en becritiseeren, moet in het midden worden gelaten. In elk
geval is de fluit in 1595 niet ‘uitgevonden’. Dit blijkt uit onmiskenbare voorloopers.
Steven van der Hagen kreeg bij zijn tweeden tocht door de Straat in 1588 reeds de
beschikking over een zoogenaamde ‘verlanger’, een verlengd schip. Uitgaande van
het type vlieboot met sterk ingehaalde boorden gaf Liorne evenwel den stoot tot
nieuwe verbeteringen, welke de fluit tot het koopvaardijschip bij uitnemendheid in
het Europeesche vaarwater zou maken.
Een aanzienlijk verschil viel nog te constateeren tusschen de fluitschepen, welke
in gebruik waren voor de Ooster- en Westervaart. De eerste waren kleiner, hadden
meestal een peervormige gedaante en sterk invallende boorden, hetgeen met het oog
op de scheepsmeting, in het bijzonder bij de betaling van den Sonttol groote
voordeelen opleverde, daar de schepen meer konden laden dan de maat inhield. De
fluiten daarentegen, welke naar Spanje en Italië zeilden, waren aanmerkelijk grooter,
beter bemand en sterker bewapend. Vooral de Straatvaarders moesten schepen zijn
‘bequaem om van zig te byten’.
Zooals bij alle nieuwigheden waren er natuurlijk tegenstanders. Deze wezen op
de gevaren, welke een verminderde bemanning met zich meebracht, en op de grootere
premies, welke dientengevolge aan de verzekeringen betaald moesten worden. Vele
zeelieden verloren er hun broodwinning door. Wel waren de fluiten snelle zeilers,
maar wat had dit te beteekenen wanneer, zooals in oorlogstijd vaak gebruikelijk was,
in admiraalschap d.w.z. in grootere groepen te zamen werd gevaren, waarbij het
langzaamste schip het tempo aangaf?
Het fluitschip handhaafde zich niettemin tot ver in de 17de eeuw naast het
spiegelschip, wat betreft de Europeesche vaart. Dit laatste scheepstype was echter
geschikter voor de tochten naar Indië, omdat o.a. het fluitschip met zijn ronden romp
minder bestand was tegen de felle tropenzon.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

162
Zoekt men op 17de eeuwsche zeeschilderingen naar een afbeelding van een fluit,
dan vindt men er slechts enkele. Alleen de prenten van Zeeman en van Hollar doen
dit type recht wedervaren. Wanneer Pieter de la Court in 1669 op het titelblad van
zijn ‘Aanwysing’ echter wil aanduiden, hoe zeevaart en visscherij de zuilen vormen,
die 's lands welvaart stutten, kiest hij daarbij als vertegenwoordigend type van onze
handelsvloot, niet de pinas met haar rijk versierden spiegel, maar het sobere fluitschip.
Ook al waren de fluitschepen die naar de Middellandsche Zee voeren, voor hun
doen nog vrij sterk bewapend en bemand, groote gevaren liepen zij zeker, vooral
daar in de eerste decennia der 17de eeuw de zeerooverij in de Middellandsche Zee
hand over hand toenam.
In 1604 had een zekere Edward Warde zich van een paar scheepjes meester
gemaakt, waarmee hij zich naar Barbarije had begeven, een gastvrij oord in dien tijd
voor zeeroovers uit alle landen. Kort daarna was ook de Nederlander Simon Danser
in deze wateren verschenen, en had zich evenals de Engelschman aangesloten bij de
ongeregelde Moslemsche, gedeeltelijk uit renegaten bestaande zeerooversmarine.
Van deze twee mannen met hun kornuiten, wien door den in 1604 tusschen Engeland
en Spanje gesloten vrede en het naderende Twaalfjarig Bestand de gelegenheid tot
kaperij op den Oceaan benomen werd, leerden de Barbarijsche zeeroovers, die zich
aanvankelijk uitsluitend van galeien bedienden, het gebruik van schepen met razeilen.
De laatsten bleken vlugge leerlingen te zijn en pasten hun kennis weldra met zooveel
succes toe, dat het westelijk Middellandsche Zee-bekken onveiliger was dan ooit te
voren. Naast Fransche en Engelsche koopvaarders waren vooral de rijk geladen
Nederlandsche Straatvaarders het doelwit van de Afrikaansche piraten, die hun
operatiebasis in Algiers en Tunis hadden.
Op alle mogelijke wijzen trachtte de Republiek het gevaar, dat de Middellandsche
zeevaart bedreigde, tegen te gaan. Nu eens probeerden de Staten het kwaad den kop
in te drukken door het zenden van geschenken aan Afrikaansche staatjes, dan gingen
zij weer over stag, en was het parool ‘voeten spoelen’, wat zooveel beteekende als
zonder pardon over boord gooien en verdrinken. Vandaar de merkwaardige uiting
in een rapport over een veroverd Barbarijsch schip, dat de geheele bemanning de
‘courante’ - een zinspeling op den bekenden dans - over boord gedanst had.
Soms zagen de Staten meer heil in onderhandelingen langs diplomatieken weg,
om even later het weer beter te oordeelen door middel van het kanon een krachtiger
taal tot de zeeroovers te spreken. Welk middel zij echter ook te baat namen, het gaf
per slot van rekening allemaal niets. De zeeroovers zetten hun bedrijf voort, zonder
zich ook maar eenigszins te storen aan het gezag der Republiek. Het merkwaardigste
was daarbij, dat evenals in den oorlog tegen Spanje, een aantal kooplieden den vijand
van alle materialen, welke hij noodig had, ruimschoots voorzag. Dientengevolge kan
ook
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tijdens den wapenstilstand met Spanje over ‘Handel op den vijand’ worden gesproken.
De kooplieden die zich hieraan schuldig maakten, spekten niet alleen hun beurzen,
maar hoopten heimelijk aan hun concurrenten afbreuk te doen, wier schepen wellicht
het slachtoffer werden van den zeeroof op de Middellandsche Zee. Het gedrag van
deze geldwolven viel onder geen omstandigheden goed te praten.
Bang om het onderspit te delven, ontweken de meeste Nederlandsche schippers
de Barbarijsche zeeroovers, als zij maar eenigszins hiertoe in de gelegenheid waren.
Soms ontzeilden zij hen, andere keeren bleven zij in een haven liggen, wanneer de
vijand zich buitengaats vertoonde, maar er waren ook kloekmoedigen onder hen, die
niet tegen een ontmoeting met den Turk opzagen. Tot deze flinke kerels behoorde
David Pietersz. de Vries.
De wederwaardigheden van dezen Hoornschen schipper zijn neergelegd in een
eigenhandig geschreven journaal, dat in 1655 in druk verschenen, een hoofdbron
vormt voor de kennis der geschiedenis van Nieuw-Nederland. Voor ons is thans van
bijzonder belang de beschrijving van zijn eerste tochten naar de Middellandsche Zee.
Het schip, waarop De Vries zijn eerste zelfstandige reis in het jaar 1618 aanving,
was een nieuw gebouwde straatvaarder van 200 last, bemand met 18 koppen en
bewapend met 8 stukken geschut. Het vaartuig behoorde grootendeels aan hem zelf
en was bevracht voor rekening van Amsterdamsche kooplieden, met bestemming
Genua.
Op het moment dat we onzen schipper voor het eerst ontmoeten, is hij juist in een
heftigen woordenstrijd gewikkeld met den poortwachter van den Hoofdtoren te
Hoorn, die hem heeft bevolen de Prinsenvlag van zijn schip, dat net naar buiten is
gebracht, neer te halen. Hoewel De Vries heel goed weet, dat de magistraat van
Hoorn remonstrantsch gezind is, weigert hij, zelf vurig contra-remonstrantsch en
prinsgezind, aan het bevel te voldoen en bedreigt den poortwachter met een
musketkogel te begroeten, als hij den moed heeft zich aan boord te begeven, om dit
zaakje zelf op te knappen. De frissche zeewind, die hem over het Hoornsche Hop
tegemoet waait, doet hem spoedig zijn ergernis over het gebeurde vergeten, en
welgemoed zeilt De Vries naar Texel, waar hij zich denkt aan te sluiten bij andere
Straatvaarders. Deze zijn echter op zijn gezelschap allerminst gesteld, daar de
bewapening van zijn schip totaal onvoldoende is, hetgeen geweten wordt aan de
schrielheid der ‘Arminiaansche Joden’ te Hoorn. Dientengevolge schiet er voor De
Vries niets anders over dan alleen de moeilijke reis te maken. Onderweg voorziet
hij zich nog van twee stukken geschut, een barbier en een trompetter. Het geluk is
met hem en zonder ongelukken bereikt hij Genua, waar hij zijn lading, die ons
onbekend is, lost. Dan laat hij zich aanwerven door een Genuees, om een vracht
koren uit den Ionischen archipel te halen. Een eerste ontmoeting van De Vries met
Turksche galeiën vindt plaats bij
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het roemruchtige eiland Ithaca. Aan een groot gevaar ontsnapt, is het of de geest van
Homerus over hem vaardig wordt. In een lofdicht prijst hij Gods almacht, die
bescherming verleent tegen deze schurken, die ‘Christenbloed als beesten doen
verkoopen’.
In Genua teruggekomen, treft hij de Straatvaarders van Texel aan, welke nu eerst
zijn binnengeloopen. Bij het aan wal gaan moet De Vries van kleeren verwisselen.
‘Dit gheschiede om anders geen oorsaecke, als dat de Italiaenders soo banghe voor
peste of and're vyerighe siekcten zijn’. Op de terugreis wordt aan de Spaansche kust
zout geladen. De Vries ontmoet er een schip uit Hoorn, dat hem bericht brengt over
de onthoofding van Oldenbarnevelt, hetgeen hem de ontboezeming ontlokt: ‘Godt
zy gedanckt, dat de quaetdoeners loon na wercken kregen’.
Niet eerder zal De Vries echter het vaderland weerzien alvorens hij nog eenmaal
met de Barbarijsche zeeroovers heeft kennis gemaakt. De vijand in het zicht, doet
hij alsof alles voor een warme ontvangst in gereedheid wordt gebracht. 28
geschutpoorten laat de Hoornsche schipper half open zetten, niettegenstaande hij
slechts over 10 vuurmonden beschikt. De trompetter blaast, dat het een lieve lust is
en.... de schijn-manoeuvre lukt. Niet zonder leedvermaak zullen De Vries en zijn
mannen den gefopten vijand uit het zicht hebben zien verdwijnen. Behouden brengt
hij zijn schip, na afwezigheid van precies een jaar, naar het vaderland terug.
Een nieuwe opdracht laat niet lang op zich wachten. Met een grooter schip (14
stukken, 31 koppen) moet hij in 1620 naar Newfoundland om gedroogde kabeljauw
te koopen met de opdracht deze in Spanje of Italië zoo voordeelig mogelijk van de
hand te doen. Dit was iets wat volgens De Vries in ons land tot nu toe niet
‘gepractiseert’ was geweest.
De gevaren, welke deze tocht biedt, weerstaat David Pietersz. op meesterlijke
wijze. In het Noorden weet hij door behendige stuurmanskunst de ijsbergen te
omzeilen, in het Zuiden laat hij de bloedvlag wapperen en slaagt er in met behulp
van eenige andere koopvaarders 8 Algerijnen op de vlucht te drijven. Hun aanvoerder,
een Hollandsch renegaat, Soliman Reis, bij het Nederlandsche zeevolk beter bekend
als ‘de Veenboer’, kost dit gevecht het leven.
Zijn lading raakt De Vries grootendeels kwijt in Spanje. Z'n geld, waarvan de
uitvoer in Spanje verboden is, krijgt hij op zeer listige wijze aan boord. De strenge
Calvinist noodigt voor dit doel alle bewoners van een klooster - met uitzondering
van één monnik, die intusschen de klok moet luiden - aan boord om eenige
feestelijkheden mede te maken. Terloops verzoekt hij aan de kloosterlingen zijn geld
mee naar boord te nemen, daar zij als geestelijken zeker niet gevisiteerd zullen
worden.
Na nog verscheidene wederwaardigheden in de Middellandsche Zee beleefd te
hebben, besluit De Vries, daar het Bestand ten einde loopt, en de
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verdiensten verminderen, zijn schip voor een redelijken prijs in Italië van de hand
te doen.
Bij zijn terugkomst in het vaderland moedigt prins Maurits den kloeken
Hollandschen schipper aan in staatsdienst over te gaan. De Vries, die zijn geboorte
echter te goed acht voor oorlogskapitein, bedankt voor de eer. Liever wil hij de wereld
nog wat ‘bezichtigen’.
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Een ‘Nieuwe’ Dürer
de heilige familie van 1509 in Nederlandsch bezit
door Dr. J.M.C. van Overbeek
IN onze openbare en particuliere verzamelingen van oude schilderkunst bestond
immer en bestaat ook thans nog het verschijnsel, dat de Germaansche scholen er
slechts zeer spaarzaam vertegenwoordigd zijn.
Zijn bij onze publieke collecties de aanwinsten van kunstwerken van Italiaansche
origine zeer belangrijk geweest, zoo bleven zoowel de Duitsche primitieve meesters,
als die der renaissance voor onze museumbezoekers onbekende grootheden.
Ook onze particuliere collectioneurs van beteekenis bleven hun geld, kapitalen
somtijds, bij voorkeur beleggen in zeventiende-eeuwsche Nederlanders en in Italianen
van velerlei nuance, - totdat de tijding zich verspreidde, dat de bekende Rotterdamsche
verzamelaar de heer D.G. van Beuningen de hand had gelegd op een origineele
schilderij van Albrecht Dürer, den grondlegger der Duitsche renaissance.
Het was een paneeltje van slechts dertig bij zeven en dertig centimeter, in olieverf
geschilderd, dat de halve figuren voorstelt der Heilige Familie Maria, Joseph en het
Kindje, ongeveer en face genomen en naast elkaar in de ruimte gezet.
Het stuk had reeds lang een zwerftocht door de Europeesche landen begonnen,
toen nog het kladwerk van een restaurateur het kleurige schilderwerk en de hand des
meesters aan het oog onttrok. Totdat het ten slotte, van oude vernislagen en
ouderdomspatina ontdaan, in oorspronkelijke frischheid verschenen was en in den
nauwelijks meer bij te houden stroom van ‘nieuwe’ Rembrandt's, ‘nieuwe’ Rubensen
en wat dies meer zij, als een echte, origineele Dürer kwam opduiken.
Sinds jaren reeds meende men, dat het niet zoo omvangrijke geschilderde oeuvre
van den Neurenberger meester volledig bekend was en, hoewel men ook ditmaal met
zekere huivering het ontdekkingsbericht ging controleeren, was er weldra geen twijfel
mogelijk, of in dit geval had de tijding volkomen gelijk gehad.
Toch is het niet gemakkelijk geweest, het werkje aan zijn wettigen vader toe te
kennen, gezien vooral de onooglijke toestand, waarin het vóór den oorlog reeds uit
zijn eeuwenoude schuilplaats, de patriciers-woning der familie d'Almadas de la Casa
da India te Lissabon te voorschijn gekomen was. De in dien tijd haast alles van
beteekenis absorbeerende kunsthandel bracht het, via Londen, naar Berlijn, waar het
weldra in de collectie van Dr. Paul von Schwabach werd opgenomen.
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Het in den Haag gevestigde Berlijnsche handelshuis in oude kunst, de firma Bachstitz
heeft het daarna in ons land gebracht om het aan den heer Van Beuningen over te
doen, die het op de laatste Kerstmis-tentoonstelling in het museum Boymans voor
het eerst ter publieke bezichtiging stelde.
Men was het er bij de eerste ontdekking te Lissabon, nu reeds twintig jaar geleden,
ook onder de Dürer-kenners lang niet over eens, of het schilderstukje, ondanks het
feit, dat de signatuur met het bekende monogram en met de plechtige dateering door
Dürer zelf scheen te zijn gezet, als een eigenhandig werk des meesters kon worden
aanvaard, daar het moeite kostte, de eigenaardige toets van diens penseel onder de
dikke verflaag der retouche te ontdekken.
De meening, dat men hier, wel niet voor de eerste maal, te doen had met een der
Dürer-imitaties uit de ateliers der bekende vervalschers Hofmann en Fischer, was
nog niet zoo dwaas.
De twijfel over de eigenhandigheid van het stuk kon echter terzijde worden gezet,
toen men het paneel aan een radikale, maar met vakkennis uitgevoerde reiniging had
onderworpen.
De kleuren kwamen met ongemeene frischheid voor den dag en vergelijking met
authentieke vroege werken van den meester liet ten slotte geen ongewisheid meer
over, of men had hier te doen met een origineele schepping van Albrecht Dürer, te
Neurenberg geschilderd kort na diens terugkeer van zijn tweede reis naar Italië.
Te Venetië was Dürer sterk onder den invloed gekomen van Giovanni Bellini, den
reeds bejaarden meester, dien hij in zijn brieven aan zijn vriend en stadgenoot
Willibald Pirkheimer als den meest representatieven kunstenaar der Lagunenstad
had geprezen.
Deze invloed openbaart zich in het onderhavige geval duidelijk in de
madonnafiguur en in zekeren zin tevens in het kindje, waarin men met wat goeden
wil het Belliniaansche type kan terugkennen.
Met den voedstervader heeft Dürer blijkbaar minder raad geweten. Der
middeleeuwsch-gotieke traditie, welke het gezinshoofd van Nazareth altijd als een
niet zeer intelligente, plebeïsche persoonlijkheid beschouwde, was Dürer nog niet
ontwassen en ze is dan ook aan de typeering van den heilige niet vreemd gebleven.
Erger nog had echter de man, die het stuk verknoeide, het hoofd van Joseph
toegetakeld en zelfs de cosmetische middelen, die hij er aan verspild had, konden
niet verhinderen, dat uit de met zorg bewerkte frisuur van haar en baard een aan
stompzinnigheid grenzend wezen met wazigen blik in de ruimte staarde.
In 1512 schilderde Dürer een Madonna met kind, eveneens op een paneeltje, dat
zich in het staatsmuseum te Weenen bevindt, dat tegelijk met een andere madonna
van 1502 uit de nalatenschap van Willibald Pirk-
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heimer, Dürer's intiemen vriend, in het bezit van keizer Rudolph II gekomen was en
met de Prager collectie van den vorst later naar de officicele ‘Geistliche
Schatzkammer’ te Weenen en vandaar naar de keizerlijke ‘Gallerie’ was overgegaan.
Het stelt de godsmoeder voor met het kindje op den arm, dat een aangesneden
peer in de hand houdt en in een violetten doek gewikkeld is.
De heele manier, waarop deze madonna vier jaar later geschilderd werd, verraadt
reeds op het eerste gezicht een nauwe verwantschap met het Mariatype van de Heilige
Familie van 1509.
De meer serieuze trek op het gelaat van de latere madonna, de meer opgeruimde
stemming van het kindje doen niets af aan de pictureele gelijkenis van beide
composities.
De psychische gesteldheid van het op den schoot der moeder spelende kind is
natuurlijk opgewekter dan die van den krullebol, die in gezelschap van den strengen
vader en van zijn aanminnige moeder hier zoo braaf poseert.
De figureele behandeling der beide madonna's heeft ons echter de zekerheid, dat
Dürer geheel opgaat in de hem door Jacopo de Barbari, reeds bij diens verblijf te
Neurenberg (1500-1504) geopenbaarde en later te Venetië (1506-1507) door hem
geheel aanvaarde humanistische richting.
In Italië was de harmonische samenklank der kleuren in volle schoonheid tot hem
gekomen, zooals die in zijn Rozenkransfeest en ook in deze Heilige Familie haar
weerklank vond.
Wel had echter het strenge formalisme der renaissance zijn gemoed meer gesloten
voor de gevoelsexpansie der van nature uit toch gothieke ziel des kunstenaars.
Van een meer dan compositioneele saamhoorigheid der figuren is in de familiegroep
weinig te bespeuren.
Wel is het hoofd der madonna en trouwens haar heele houding en wezen de
afspiegeling van het lieftallige maagdelijk wezen, zooals Dürer, vol nog van de
Gentiliaansche opvatting, het zich verbeeldde. Eerder is daarbij echter een, zij het
ook wat schroomvallige, behaagzucht te erkennen, dan wel moederlijk gevoel voor
het kindje op haar schoot.
Ook in latere jaren nog, toen de meester zijn sympathieën voor de Luthersche
leerstellingen niet meer verheelde, zag hij in de persoon der maagd Maria het verheven
wezen, waarin, af gezien van elke dogmatische opvatting, zedigheid en fijnheid van
vorm hand aan hand moesten gaan om het ideaal van volmaakte vrouwelijke
schoonheid weer te geven.
Schreef hij niet in het vierde deel van zijn boek over menschelijke proporties:
‘gelijk de ouden.... hun Venus hebben afgebeeld als de beminnelijkste aller vrouwen,
zoo moeten ook wij op dezelfde wijze de schoonste menschelijke vormen geven aan
de reinste maagd Maria, de moeder van God.’
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Ofschoon de glans der oorspronkelijke kleurgeving noodzakelijkerwijze geleden
heeft door het onoordeelkundig oververven van den ouden restaurateur en het ontdoen
van de klonten verf, waarmee hij den Dürer van 1509 met den Dürer van 1513 had
willen corrigeeren, vinden we juist in de Maria-figuur den invloed terug, welken
Venetië op zijn kleurgevoel had uitgeoefend.
Het licht rose gelaat der Madonna, gehuld in den blauwachtigen veel koeleren
hoofdsluier, met den in flauw karmozijnrood gehouden mond, - het ovale gezicht
wederzijds door blonde haarlokken ingelijst, - staat in scherp contrast tot de veel
warmere rood-bruine tint en de vaalgrijze haren van het hoofd des voedstervaders,
waartusschen het heldere incarnaat van het kinderhoofd een weldoordachten overgang
vormt.
Uit het donkere fond komen de figuren van Joseph met zijn licht rood gewaad en
van Maria in haar geelachtig, met zilvergrijs doorschoten kleed in een rhytmisch
goed gevoelde samenstelling van tinten naar voren.
Het is een opleving van de na de triomfen van het Rozenkransfeest ingetreden
reactie, waarvan het in dezen tijd voltooide, later op doek overgebrachte paneel der
‘tienduizend martelaren’, dat Dürer in 1508 in opdracht van den keurvorst Frederik
den Wijze schilderde, een minder prettige getuigenis aflegt.
Het vermoeden, dat de meester het kleine paneel der H. Familie midden in de vele
strubbelingen, welke niet het minst het afwerken van het Helleraltaar hem bezorgd
had, ter verpoozing, en ter verdere studie moet hebben geschilderd, is dan ook verre
van denkbeeldig.
Zelfs de weifelingen in de teekening, die juist na den grooten schoonmaak van het
stuk hier en daar voor den dag zijn gekomen, kunnen niets afdoen aan de authenticiteit
van het stuk, waarin we duidelijk het origineele talent van den naarstigen zoeker,
van den Duitschen pionier der humanistische beginselen erkennen.
Daarvoor spreekt niet minder de fijne techniek, waarmee het stukje geschilderd
is.
Dürer heeft, zooals zijn zelfportretten en de conterfeitsels zijner vrienden aantoonen,
immer veel waarde gehecht aan de behandeling van het haar zijner modellen. Vooral
tijdens zijn ‘sturm und drangperiode’ toen hij onder instigatie van den te Neurenberg
gevestigden Jacopo de Barbari, - daar ter stede slechts onder den naam van Jacob
Walch (de Welsche) gekend, - de vlakke manier van zijn meester Wohlgemuth
vaarwel gezegd en zich naast enkele figurale wijzigingen ook een uiterste zorg voor
het détail opgelegd had.
Joachim Camerarius, Dürer's vriend, geeft in het voorwoord tot de Latijnsche
vertaling van de door Dürer onvoltooid gelaten en door Willibald Pirkheimer voor
den druk gereed gemaakte ‘Vier boeken der menschelijke proporties’ het volgende
staaltje van 's meesters verbazingwekkende technische vaardigheid. Hij vertelt, dat
Giovanni Bellini hem tijdens zijn
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verblijf te Venetië op zekeren dag vroeg, hem een van de penseelen te geven, waarmee
hij in één trek de fijne krulletjes schilderde, die zijn figuren kenmerkten.
Toen Dürer hem al zijn gereedschap voorlegde om er het gevraagde uit te laten
kiezen, en Bellini geen keuze kon maken, omdat het de gewone, door iederen schilder
gebruikte penseelen waren, wilde zijn groote vakgenoot hem niet gelooven, voordat
de Neurenberger het bewijs er voor geleverd had door met één streek een van zijn
fijne, in grootste regelmaat gekrulde haarlokken voor te schilderen, zooals ook het
hoofd onzer madonna er eenige vertoont.
De geschiedenis van het paneeltje is, wat de laatste jaren van zijn zwerftocht betreft,
gemakkelijk te volgen.
Afkomstig uit het aristocratische huis der familie Armadas de la Casa da India te
Lissabon kwam het na den dood van het laatste lid van dit in den adel verheven
geslacht in 1878 reeds in de collectie van den Londenschen verzamelaar Mr. Benixson,
vanwaar het naar Berlijn verhuisde om door bemiddeling van den kunsthandelaar
K. Bachstitz uit de verzameling van Dr. Paul von Schwabach in het bezit te komen
van boven genoemden Rotterdamschen maecenas. Bij het vaststellen van de wijze,
waarop het stuk in handen kwam van de familie Almadas hebben we ons te bepalen
tot argumenten, die wel is waar op groote historische waarschijnlijkheid berusten,
waarvan echter de noodige documentatie totnutoe nog ontbreekt.
Uit het dagboek van Dürer's reis naar de Nederlanden in de jaren 1520-21 geeft
de schilder een uitvoerig relaas van zijn verblijf te Antwerpen, waaruit blijkt, dat hij
in zeer vriendschappelijke verhouding stond tot de ‘factoren’, die er in deze jaren
achtereenvolgens de Portugeesche koninklijke regeering vertegenwoordigden.
Deze factoren waren aanzienlijke luiden, die zooals vroeger de Portinari's te Brugge
een voorname plaats in het commercicele en maatschappelijke leven der Scheldestad
bekleedden. Zij fungeerden als consulaire ambtenaren, die ten opzichte van hun
landgenooten met zeer verregaande juridische en administratieve volmachten voorzien
waren en die tevens als bemiddelaars bij de levendige handelsrelaties tusschen de
Nederlanden en Portugal optraden.
Bij de aankomst van Dürer te Antwerpen ontstond er vrij spoedig een geregeld,
haast intiem verkeer met deze Portugeezen, aanvankelijk in hoofdzaak met Joao
Brandao, die het ‘Indische Huis’ op Kipdorp bewoonde en door Dürer meestal
Brandan genoemd werd. Na diens vertrek ging Dürer echter voornamelijk om met
diens opvolger, Ruy (door den schilder Rodrigo genoemd) Fernandez d'Almadas.
Deze ontving Dürer meermalen in de vorstelijke woning, aan de Lange Nieuwstraat
gelegen, welke hij van Jan van Immerseel gehuurd had en in
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1528 in koop verwierf, nadat hij er te voren reeds eenige jaren in had gewoond en
er nadien nog langen tijd in gevestigd bleef.
Verschillende aanteekeningen in Dürer's dagboek maken er melding van, dat hij
vaak met Fernandez het avondmaal gebruikte, dat deze hem en zijn vrouw nu en dan
verraste met het schenken van exotische producten, vruchten en vogels en dat hij
den schilder tijdens diens ziekte confituren en andere lekkernijen liet bezorgen.
Verder vinden we in hetzelfde dagboek de notitie, dat Dürer zich revancheerde door
Fernandez' portret te teekenen, waarschijnlijk hetzelfde, dat thans, met koolstift op
violetgrauw papier geteekend en met witte verf opgehaald, in het Berlijnsche
Prentenkabinet nog bewaard wordt.
Ofschoon Dürer geen gewag maakt van het schenken van een schilderij in olieverf
aan Fernandez, zooals hij aanteekent, dat hij een geschilderd paneel van den H.
Hieronymus (thans nog in het museum te Lissabon) aan diens ambtgenoot Brandao
en later twee in dezelfde techniek uitgevoerde afbeeldingen van Veronica's gelaat
aan de factoren Brandao en Francisco schonk, zoo is het nauwelijks denkbaar, dat
hij voor Ruy Fernandez d'Almadas, met wien hij nog met nauwere
vriendschapsbanden verbonden was, niet dezelfde attentie zou hebben gehad.
Daar uit de door Dr. J. Veth en Dr. S. Muller gepubliceerde bescheiden blijkt, dat
Fernandez nog dertig jaar later in zijn woning aan de Lange Nieuwstraat is blijven
wonen, moeten we de door de firma Bachstitz in haar bulletin verkondigde meening,
dat ‘Ruy Fernandez d'Almadas (van 1537-1538 gezant van koning Joao III van
Portugal bij het Fransche hof) bij een bezoek aan Antwerpen in 1521 Dürer's Heilige
Familie tegelijk met den H. Hieronymus direct van den schilder zou hebben gekocht’,
voorlopig wel naar het rijk der fabelen verwijzen.
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Herfst
door Siegfried E. van Praag
Ik heb hem dit jaar het eerst in Versailles gezien, den herfst, het jaargetij van
terugkeer. De blâren vallen ter aarde en met hen komen de stoffen die ze vormden,
weer terug tot de groote bewaarplaats van alle stof. De menschen keeren weer naar
het hart van hun stad en in hun oogen is des middags reeds de koorts van de groote
lichten in het donker, die hun wijzen waar hun huis is. De herfst is een hand die naar
huis wenkt.
Door de statige lanen van de parken die Lenôtre in Versailles aanlegde, dwarrelden
de blâren en ze verdoezelden contouren en scherpe lijnen. Op dit bladerbed lagen de
kastanjes bij duizenden opgediend, glanzend en deftig als de paarden die eens door
die lanen naar het kasteel reden van Louis-le-Grand, den veertiende, en
Louis-le-bien-aimé, den vijftiende. De blâren zwierven tot over de randen der scherp
gecirkelde fonteinen, tot op de druivenweelde van het bassin de Bacchus, en op de
schaaltjes, die de kleine engeltjes en bengeltjes, de marmoussets, heel een laan ter
ontvangst gereed houden.
Ik heb den herfst gezien in Parijs, in die oude Jardin des Plantes, waar het beeld
van Bernardin de St. Pierre droomt in gesluierde, wazige stemmigheid, terwijl aan
zijn voeten Paul en Virginie hun onwetende vrijage voortzetten, omregend door den
langzamen val der naar beneden wiekende kastanjeblâren. Achter hen stonden hoog
en statig onwrikbare sparren, pagoden onder de boomen, onbewogen door de
buitenwereld, of het zomer is of winter. En boven, op den ouden heuvel, waar eens
Buffon en Jussieu zelfs de vreemde gewassen van verre landen den koning als
eerbiedig geschenk aanboden, staan de oude cederen van den Libanon, hun geweldige
armen recht vooruitgestrekt. De takken dekken met de dichte teerheid van hun groei
de boomverdiepingen onder hen beschuttend af.
In den somberen, schokkenden roep der herten heb ik den herfst gehoord. Ze
wierpen de koppen trotsch naar boven, de wijde neusgaten openden zich, het roze
vleesch der binnenwanden wendde zich naar buiten, en de kliergaten onder hun oogen
ontsloten zich. 't Was of hun bloed hun vleesch naar buiten stuwde, om zich te geven,
aan de aarde, de hinde. Het jaargetij van terugkeer en van groote weelde. De herfst
is niet gierig zoomin als de zomer. Maar de gaven van den herfst zijn tragischer. Hij
geeft het laatste af, hij kleedt zich uit tot op zijn naaktheid. 't Is of zijn lippen
smartelijk zijn van offerlust en stervensverlangen.
Nu nemen de menschen weer bezit van hun stad, van hun werk, van de wrangheid
van hun eigen ik. En zooals zij ontvlammen aan de stad, ontbrandt aan hen de stad.
Onder de stage regenvallen blinken de straten van Parijs als onmetelijke banen van
ebbenhout in de belichtingen van den avond. Duizenden lichtjes zijn dicht bij de
straat gebracht als wilden onzichtbare
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avondgeesten het lichaam der stad onderzoeken over alle ribben van haar zwarte
asphaltgeraamte. En glanzend van feestelijkheid schieten de taxis, de groene Citroëns
en de blauwe Renaults als machtige gepantserde snorrende torren in hun
chitine-toiletten door de straten van de hoofdstad. Even voel ik dat ook dit beeld
traditievormend is en weemoedig betreurd zal worden als het eens moet verdwijnen,
gelijk het Parijs van de ‘fiacres’ en den aan- en uitklinkenden hoefslag der paarden.
Ook zij, die doorschietende en voortrollende taxis hebben den glans van deftige
paarden. En voort tikt op straten en daken de regen van den herfst en vervaagt de
lucht en den hemel, en maakt de menschen nog meer verzot op de langs hen schietende
en staag wachtende glanspunten dicht bij den grond.
Ik reed Amsterdam weer binnen onder de gewelven van den herfst, gewelven van
somber lood. Klompzwaar lag de hemel op de geul waar de trein doorsnelt; tusschen
de barsche façaden van 't kleinburger Amsterdam dat langs de spoorbaan ligt. Zoo
anders weer is de norschheid van die gevels, dan de smart der vervellende, vieswitte
puien van de Parijsche banlieue. En mijn oog zag dat de herfst de menschen
teruggevoerd had naar hun binnenkamers, terug naar zichzelf, te dicht bij de vlam
van hun levenshartstocht. Terug den man naar de vrouw. Terug naar de huis- en
slaapkamers, de ovens waarin de macht die wil dat er geleefd wordt, smart distilleert
en lust. Ik zag in den avond het licht van de lampen, waaronder menschen zaten
achter de onbescheiden vensters die uitzien op de spoorbaan. Tot hun diepte lieten
die kamers peilen. Hoe gevaarlijk dicht brengt de herfst en de avond de menschen
tot elkaar terwijl ze toch zonder hun schuld de giffen van hun ziel en de brandstoffen
hunner hartstocht in zich dragen. De herfst die in rotting de stoffen hereenigt,
verhevigt ook het samenbrouwsel der zielen.
Even nog handhaven de Amsterdamsche boomen de illusie van hun bladeren. Eén
voor één, te tellen bekkens van 't dunste metaal, zijn ze aan de takken gestoken. De
platanen heffen hun kronen met het droge gebladerte. Vaandels van veel puntige
rinkel-paukjes waarop de luchtgamelang speelt. De kastanjes staan reeds naakt, hun
stammen zwart van regen.
In Artis smeeken de rammen de ooien, de hengsten de merries om verhooring,
zwaar, bevangen, nederig van voortplantingsnoodzaak. Wat zijn hun oogen droef.
Met hen begint de tragedie der liefde, de tragedie van de ziel - want er is geen liefde
die het vleesch niet overschrijdt. Dat is weer de stem van den herfst, de stem die
temidden der velden en tot in de stad een weemoedig lied speelt en tot terugtocht
blaast. Gelukkige nederlaag! Veilige vlucht! Het zijn de wachtwoorden van den
herfst die ik overal hoor. De natuur mengt, de natuur perst, de natuur kneedt. Het is
of haar sterke voeten de druiven des levens treden, opdat de sappen ter aarde keeren.
En een nieuw voorjaar nieuwe verbindingen zal zien.
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Het licht
door Johan de Molenaar
Zooals de kleuren tot het witte licht
tesamensmelten, komt ook al mijn denken
en voelen samen in één helle schicht
van liefde om Uw stralend aangezicht.
En omgekeerd: in kleurenwemeling
gaat breken weer het licht van deze liefde
door onze dagen, tot ook 't minste ding
iets kostbaars wordt onder die fonkeling.
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Kentering*)
door Peter van Steen
I
Aan Frits en Bep de Haan
REINIER heeft een betrekking gevonden, een baantje als correspondent in de moderne
talen op een kantoor in oliën, vetten en huiden, en hij woont niet meer bij juffrouw
Fink. Juffrouw Fink is dood.
Iederen morgen kan men hem zien loopen met hangende schouders en gebogen
rug, in de eindelooze rij van kleine menschen. En het is hem of hij geloopen wordt.
Elken morgen en elken middag gaat hij over de Vijzelgracht, langs Simon de Wit
en de Noorderstraat. Altijd denkt hij nog aan den zetbaas met het witte jasje, den
ouden man met het stroogele straathondje en aan juffrouw Fink. Soms, maar niet
vaak, aan Nora. Ook die weg is afgebakend met herinneringen. Altijd herinneringen!
Ze loopen naast hem, voor hem, achter hem, praten tegen hem, wachten niet eens
zijn antwoord af. Ze botsen tegen hem op en bieden zelfs niet hun verontschuldigingen
aan, maar kijken hem stekend en laatdunkend in het gelaat. Reinier torst en sleept
een vracht smartelijke herinneringen met zich mee. Wanneer hij niet oppast, als hem
dat mogelijk is, zal hij er nog onder bedolven worden en stikken. Sjok! sjok! Hij ziet
er eigenlijk te treurig en te vervallen uit voor een mensch van twintig jaar.
Des middags, wanneer hij de sombere binnenstad ontvlucht en thuis komt, is er
niemand die hem wacht. Hij stelt het elken middag met bitterheid vast. Misschien
vergeet hij dat weinig menschen behoefte hebben aan bitterheid en te zeer naar het
licht verlangen, wanhopig vechten en dringen, om, zij het slechts een enkel
lichtstraaltje op te vangen.
In de kleine, moderne kamer zonder gezelligheid, staat op een
eenpitspetroleumstelletje zijn eten. Het heeft er te lang op gestaan en is verstoomd
en aangebakken.
Met weerzin neemt hij het pannetje van het stelletje, zet het op den punt van zijn
schrijftafel, er zit al een heele ronde schroeiplek op die plaats, maar wat doet het er
toe, en begint met de ijzeren vork, - krom en verbogen is ie, zijn moeder probeerde
er altijd de aardappels mee, - te eten. Maar het smaakt hem niet. Hij heeft de
feestelijkheid van den maaltijd nooit gekend en den gezonden honger vergat hij reeds
lang. Daarom gaat het grootste deel weer naar de keuken terug vanwaar het verhuist
naar den schillenbak. ‘'n Tusschenstation tusschen de menschen en de schillenbak
ben ik’ denkt hij en lacht smal.
Daarna is het doodsstil op zijn kamer. Hij zit voor de oude schrijftafel, die in het
schuurtje van juffrouw Fink veel geleden heeft van vocht en luistert

*) Fragment uit den roman ‘Kentering’.
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met gesloten oogen naar de bloedhameringen in zijn hoofd. Hij denkt aan den
afgeloopen dag, die was als een alles omhullende, strooperige vloeistof, laf en wee,
en stelt vast dat vandaag niets gedaan is, alweer, tot verbetering van zichzelf. De
huiden en vetten hebben hem geen oogenblik rust gegund. Geen seconde heeft hij
over zichzelf en zijn moeder kunnen nadenken. Hij is naar het toilet gegaan en heeft
getracht daar enkele oogenblikken diep na te denken, zuiver te zijn. Maar het heeft
hem niet geholpen. Want hij dacht alleen maar aan zichzelf. En wanneer hij aan zijn
moeder dacht, dan was het door hemzelf heen dat hij haar zag. En altijd maar weer
bekeek hij met een bijna smartelijke oplettendheid het beeld dat hij zich van haar,
in zich, geschapen had. Het was mooi. Maar het sprak niet, antwoordde niet op zijn
eeuwige, eenige vraag: ‘Waarom?’
De duisternis valt en langzaam, groot groeit de avond, omspoelt de dingen en
menschen der aarde en sluit zich later mild over hen heen. In de kamer wordt het
snel donker. Onder het raam staat een lantaarn die een stil, mat licht naar binnen
werpt. Ook recht tegenover, aan den overkant.
Reinier gelijkt een schaduw, een stil ding der duisternis. Hij schijnt er zich in op
te lossen, zoodat niets dan een schim van hem blijft.
***
Meneer Davidson is een slanke, rijzige man van twee-en-dertig jaar, met een fijn
gelaat en zachte stem. Weinig menschen zijn zoo goed als hij. Er straalt een groote
bekoring van hem uit, en als hij spreekt is het of hij een sonnet zingt.
Meestentijds spreekt hij over zooveel honderd huiden of zoo veel olie, maar dat
verandert aan zijn stem niets. Ze blijft rustig en bescheiden, klinkt als een stil liedje
op een eenzaam en oud carillon.
Meneer Davidson is een jood en Reinier's chef.
Reinier's hart trilt wanneer zijn chef hem toespreekt. Het is ook waarlijk iets zeer
bijzonders wanneer je chef zich tot je wendt en vraagt:
‘Stoor ik u?’
‘Nee, nee zeker niet, meneer.’
‘O! Mooi! Ja ziet u, ik zit hier een beetje met de vertaling van een woord. Wat
denkt u ervan?’ Meteen staat hij op, gaat naar je toe en zegt glimlachend: ‘Kijk, hier
staat het. Ziet u het?’ Hij reikt je dan den brief over.
Voor Reinier's oogen trekt een floers. Zijn eerste beweging is op te staan en zijn
chef de hand te drukken voor het in hem gestelde vertrouwen. ‘Maar zoo iets doe je
niet’ denkt hij, en blijft zitten. Misschien was het niet eens zoo dwaas geweest! Maar
ook in Reinier lag de ervaring opgehoopt, dat men zijn betrekking nauwgezet diende
te vervullen. Pas wanneer superieuren niets te klagen hebben over hun minderen is
de tijd voor verbroedering aangebroken. Misschien dat ze daarom zoo lang op zich
laat wachten. En jam-
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merlijk genoeg verwijten hoogeren en lageren elkaar steeds onbillijk te zijn, en dat
is juist hun ware aard.
‘Ik denk dat het onvertaalbaar is,’ zegt Reinier dan.
‘O! O zoo!’ Meneer Davidson lacht. ‘Dat dacht ik nou ook al. Ik was er niet zeker
van. Zie je, maar dan was ik er toch niet zoo heel erg naast.’
‘Nee meneer,’ antwoordt Reinier, een beetje onzeker nog. Het is heel moeilijk
zeker te zijn van zichzelf met een van dankbaarheid bonzend hart.
‘Nou bedankt voor het advies, hoor!’
‘Tot uw dienst, meneer.’
De chef gaat weer naar zijn plaats terug, zakt neer op zijn stoel achter de
schrijfmachine. Reinier kijkt hem na. Als meneer Davidson dien blik op zich voelt
rusten kijkt hij den ander vriendelijk aan en zegt, zachtjes lachend:
‘Ja, zoo'n woord hé!’
Reinier lacht krampachtig terug. ‘Ja....’ Daarna buigt hij zich snel over zijn werk.
Wanneer Reinier lang met dezen mensch omgaat zal hij sterker en beter worden. Hij
heeft een voortdurend tekort aan zelfvertrouwen, een tekort dat iederen dag een tikje
grooter wordt. Wanneer hij alleen is gaat het wel, want er zijn maar weinig menschen
die zichzelf zoo slecht kennen als Reinier. Maar wanneer een andere geest den zijne
beroert, is hij oogenblikkelijk de minste, de hulpbehoevende.
Meneer Davidson echter stelt vertrouwen in Reinier. Hij verwacht van hem alles.
Maar hij wil niet slim zijn en de meerdere. Het is dan ook de kennismaking met
meneer Davidson die Reinier heeft doen besluiten de betrekking aan te nemen, iets
wat dom is en belachelijk. Reeds den tweeden dag voelde hij het.
Het kantoor is een somber kantoor. Reinier voelt er zich in alsof hij in zijn eigen
doodkist ligt. Het is een kamer van ongeveer zeven meter lang en twee meter breed.
Er is een raam en daarvoor staat het bureau van meneer Davidson. Dat komt doordat,
toen de afdeeling correspondentie nog klein was, pas begon, hij er alleen werkte.
Toen plaatste hij zijn tafel voor het raam en nu staat ze er nog. Daarin steekt niets
bevreemdends. Meneer Davidson heeft Reinier overigens zijn plaatsje aangeboden.
Uit dankbaarheid heeft Reinier dit aanbod echter niet aanvaard.
Later groeide de afdeeling. Toen verscheen juffrouw Rosenthal. Zij tutoyeert
meneer Davidson en is intiem met hem. Zij kent hem al veel langer. Daarom kan ze
niet dulden dat hij Reinier, die toch veel later kwam dan zij, met zoo veel
onderscheiding behandelt. Het hindert haar, maakt haar prikkelbaar.
Des middags gaat meneer Davidson naar de Beurs. De middagen zijn voor Reinier
dan ook de ergste kwelling, want zij benut ze om zich te wreken over het te veel aan
intimiteit dat de chef tegenover den bleeken nieuweling betoont.
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Toen hij den eersten middag met haar alleen bleef, dacht hij, dat zijn chef misschien
opgehouden was en wat later kwam. Daarmee suste hij zijn onrust in slaap. Maar
den volgenden dag gebeurde het weer en na een week begreep Reinier, dat hij den
strijd tegen juffrouw Rosenthal moest verliezen. Zij was een geëmancipeerde,
mannelijk in voorkomen en optreden, dat wil zeggen: onvrouwelijk.
Reinier kan niet met vrouwen omgaan. Maar dat heeft een andere reden. Een
onvrouwelijke vrouw echter is hem een gruwel.
Wanneer juffrouw Rosenthal hem vraagt:
‘Meneer, wilt u me even helpen?’ staat hij onmiddellijk bereidwillig van zijn stoel
op en helpt haar. Soms wel een uur lang, zooals vorige week. Hij was blij dit te
kunnen doen. Misschien.... Maar plotseling zei ze toen:
‘Ik begrijp niet. Hebt u zoo weinig te doen dat u me zoo maar helpen kunt?’
Dat had hem zenuwachtig gemaakt. Hij wist niet wat te antwoorden. Zij was toen
met een minachtend gezicht van haar stoel opgesprongen, naar zijn machine gegaan,
had den Duitschen brief, dien meneer Davidson hem in dit bijzondere geval zelf
gedicteerd had - het stenogram lag naast de machine - gelezen en driftig gezegd:
‘Daar deugt niks van!’ Met een ruk had zij den brief uit de machine getrokken en
verscheurd.
‘Neemt u maar op!’
Hij, overdonderd, was gaan zitten en had gestenographeerd wat zij hem dicteerde.
Toen ze klaar was, zei ze vinnig:
‘U moest nou een beetje voortmaken en me niet van m'n werk afhouden. Ik heb
het al druk genoeg en geen tijd om me ook nog met uw werk te bemoeien. Dat helpen
van u geeft zoo ook niks!’
Hij, suffert, stottert dat meneer Davidson hem dien brief zoo gedicteerd had. Toen
werd ze woedend.
‘Dat kan niet! U liegt om u er uit te draaien!’
Verwoed was ze daarna gaan telefoneeren.
Drie maal had hij het blauwtje verkeerd in zijn machine gedraaid, zoodat de copie
aan den achterkant van den brief was komen te staan, in plaats van op het
doorslagpapier. Zij had hem voorzichtig de verknoeide brieven hooren verscheuren
en hem aangekeken op een manier waarop een slavenhandelaar de trillingen van
geranselden slaaf controleert. Daarna had ze de schouders opgehaald en gezegd:
‘U moest niet zoo royaal zijn met dat dure papier.’
Hij had zich betrapt gevoeld en gezwegen. Maar eensklaps had hij gemompeld:
‘Barst kreng!’
‘Had u nog wat tegen te pruttelen?’ Maar hij had toen niets geantwoord.
‘Ik zal er,’ was ze zakelijk-sarrend voortgegaan, ‘wel met meneer Davidson over
spreken. Dat gaat zoo niet langer. Wat heb i k aan u?’
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Juist op dat oogenblik was meneer Davidson binnengestapt, had hem gegroet, de
hand op zijn schouder gelegd en gevraagd:
‘Gaat het?’
Reinier had in zijn rug het bijtende lachje van juffrouw Rosenthal gevoeld en
gestotterd:
‘Ja meneer, best meneer....’
‘Mooi!’
Daarna had zich tusschen haar en hem een fluistergesprek ontwikkeld. Zij
opgewonden, woedend. Hij glimlachend, kalmeerend. Ten slotte had hij haar gevraagd
even naar de boekhouding te gaan om een bepaalden post uit te zoeken en zij was,
vereerd, de deur uitgewerveld.
‘U moet zich van haar maar niets aantrekken,’ had hij toen tot hem gezegd. ‘Ze
is een beetje nukkig, weet je.’
Hij had krampachtig gelachen en wilde juist antwoorden toen juffrouw Rosenthal
weer naar binnen stormde. ‘Zeg....’ begon ze.
‘U ziet toch dat ik bezig ben.’
Kleintjes was ze toen gaan zitten.
‘Maar het gaat best, kerel, het gaat uitmuntend,’ en daarbij had hij hem eenige
malen goedkeurend op den schouder geklopt. Daarna was hij weer naar zijn plaats
gegaan.
‘Zeg....’ begon zij toen weer.
‘Ik wou je even spreken, ga even mee,’ had hij afgemeten geantwoord.
Ze hadden samen het kantoor verlaten. En Reinier had begrepen dat hij haar
afstrafte. Zoo iets als:
‘Dat komt heelemaal niet te pas, een jongen die zijn moeder pas verloren heeft....
Ik verbied je zoo tegen hem op te treden.’
En dat is juist wat Reinier haat, want het doet hem te veel denken aan bedelen en
liefdadigheid.

II
Op de smalle, overdrukke kade, staan de boomen, zwart en naakt. Onafgebroken
siepelt de regen er langs. ‘Ze kijken miskend en verwijtend’ denkt Reinier.
Wanneer hij 's morgens komt, vermoeid en brandend door het late lezen in bed,
dooreengeschud door Dostojefki's Idioot, is zijn eerste gebaar: kap van de machine
te nemen, de gehate, en het electrische lampje met den groenen reflector aansteken.
Onder dit licht ziet hij er nog bleeker en doodscher uit.
Hij begint juist een beetje vermoeider dan den vorigen avond, toen hij het kantoor
verliet. Niemand beter dan hijzelf weet dat de spanning in zijn hoofd ieder uur iets
grooter wordt en dat het tot een uitbarsting moet komen. Zoo
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moe is hij, dat hij gekomen is in een toestand van bijna volslagen gevoelloosheid.
Met loome, trage bewegingen doet hij zijn werk. Soms zingt de vioolstem van meneer
Davidson. Reinier luistert naar den weerklank in zijn ziel. Hij is dof en heeft iets
gebrokens.
Het was dien 23sten Januari een oogenblik doodstil op de afdeeling. De chef was
naar de Beurs en juffrouw Rosenthal zou pas laat komen. Reinier was dus alleen.
Toen ontwaakte plotseling een gevoel van verantwoordelijkheid in hem. Hij ging
hard werken. De machine roffelde als een mitrailleur. Met pijnlijke nauwkeurigheid
typte hij de brieven, vond mooie zinswendingen. Hij schiep behagen in die mooie
zinnen, verzorgde ze, vertroetelde ze om meneer Zwaan, den procuratiehouder, een
genoegen te bereiden. Straks als hij de post geteekend had zou hij binnenkomen en
hem een complimentje maken, dat ook juffrouw Rosenthal zou moeten aanhooren.
Zelfs uit een handelsbrief kan men de genegenheid van den schrijver voelen. Een
Duitsche brief. Vol moed begint hij. Hij schiet geweldig op vandaag. Een lichte
duizeling bevangt hem omdat het zoo goed gaat. Maar dan komt eensklaps de seconde
waarin hij schrijft:
‘Zu meinem groszen Bedauern musz ich Ihnen mitteilen dasz meine Mutter
gestorben ist und meine Wunde onheilbar.’
Maar hij merkt er niets van.
Ruim een uur later, als meneer Davidson en juffrouw Rosenthal al weer terug zijn,
stormt meneer Zwaan, een brief in de hand zwaaiend, de afdeeling binnen. Reinier
schrikt, staat op. Maar meneer Zwaan loopt hem voorbij, wendt zich rechtstreeks tot
den chef.
‘Moet u nou toch 'es zien,’ zegt hij zijn drift temperend tot opgewonden gefluister.
Meneer Davidson leest, kijkt ernstig, verdedigt.
‘Nee dat gaat niet, dat kan niet,’ barst Zwaan los. ‘Mijn vrouw is ook heel ernstig
ziek, dat weet u. Maar daar heeft m'n werk niet onder te lijden.’
‘Ja maar....’ onderbreekt de chef hem weer. Maar meneer Zwaan wervelt alweer
weg, den brief achterlatend. Davidson holt eensklaps achter hem aan. De deur slaat
met een smak dicht. Reinier zit spierwit, roerloos achter zijn machine. Zoo is de deur
dicht, of juffrouw Rosenthal grist den bewusten brief van meneer Davidson's bureau
en leest den verschrikkelijken zin. Ze begint middenin hysterisch te gichelen. Reinier
heeft de ooren gespitst en ineens begrepen wat er gebeurd is.
‘Maar meneertje....’ begint zij met een sarcastisch lachje.
‘Hou je smoel, loeder!’ Ze zwijgt overrompeld. Bang is ze voor zijn krankzinnige
oogen. Hij is dol, gek. Hij grist de keurig geschreven brieven van zijn tafel, verscheurt
ze, trekt ze aan flarden, huilt krampachtig, woedend. Dan schopt hij de kap van de
schrijfmachine in een hoek en rent de deur uit naar de garderobe. Hij grist zijn jas
van den haak, er scheurt wat, drukt zijn hoed op zijn hoofd, sleept de regenjas achter
zich aan. Bij de tochtdeur botst
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hij tegen meneer Davidson op. Beschaamd blijft hij een oogenblik staan.
‘Beste kerel, wees kalm, de zaak is in orde.’
Maar Reinier schudt heftig het hoofd. ‘Die daar, da' kreng’ stoot hij er uit naar de
deur van de afdeeling wijzend. ‘Ja, ik zal 'r wel onder handen nemen’ sust meneer
Davidson.
‘Niet doen, niet doen....’
‘Maar kerel nog toe....’
‘Ik bid u meneer Davidson, ik bid u....’
De ander maakt een ontmoedigende beweging. ‘Dank u, dank u’ stottert Reinier,
met beide handen de hand van den ander drukkend.
‘Ik zal voor je salaris zorgen. Het wordt je wel toegestuurd.’
‘Dank u, dank u....’
‘Kerel, 't beste!’
‘Dag meneer, dag meneer, duizendmaal dank.... en.... als.... ik u 'es helpen kan....’
Snikkend holt hij de deur uit, de steenen stoep af. Hij struikelt over zijn regenjas,
die achter hem aan sleept. Hij bezeert zich, maar voelt ternauwernood, staat weer op
en loopt verder met vreemd, verwrongen gezicht, zijn hoed gedeukt, een lok haar
sliert er onderuit, zijn jas sleept door de modder. Bootwerkers kijken hem stom
verbaasd na, stooten mekaar grinnikend aan, schréeuwen hem na. Maar hij hoort het
niet eens. Hij loopt langs grachten, door stille en drukke straten.
En het motregent eindeloos. In hem begint de storm langzamerhand te bedaren en
over te gaan in een eindelooze, dreinerige treurigheid. Hij loopt langzamer. Uitgeput
gaat hij eindelijk op een stoep zitten. Het hoofd voorover gebogen, in de handen
gestut, schijnt hij diep na te denken. Later staat hij op en gaat naar huis.
Hij komt thuis, gaat rechtstreeks naar zijn kamer. Op een papiertje schrijft hij met
groote, trillende letters:
‘Roep me niet, ik ga niet meer!’ Met een punaise drukt hij het briefje op zijn
kamerdeur. Hij sluit het raam, trekt de gordijnen dicht, begint nog met zich uit te
kleeden, zijn natte colbertje, zijn soppende modderschoenen, vest, boord. Verder
komt hij niet. Achterover zakt hij op zijn bed, dat nog niet opgemaakt was, trekt op
goed geluk de dekens over zich heen.
‘Dat zou me moeder niet....’ mompelt hij nog en zeilt weg in een diepen slaap.
Den volgenden dag ontwaakt hij 's middags om drie uur, met een hamerende
hoofdpijn. Wonderlijk helder kan hij eensklaps denken. Hij denkt aan het salaris dat
hij over een paar dagen zal ontvangen, het loon van een maand. Ruim drie weken is
hij op het kantoor van oliën en vetten werkzaam geweest. Het lijken hem drie jaren.
Hij berekent wat van het geld zal overblijven. Het is niet veel. Wanneer hij zijn
kostgeld betaald heeft, schiet hem
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nog wat over om enkele noodzakelijke dingen te koopen: een nieuw overhemd, want
dat wat hij aan heeft is tot op den draad versleten, een paar schoenen.... de eenige
die hij heeft staan doorweekt en afgeleefd voor zijn bed. En dan is 't op.
Als hij, rillerig voor zijn bed staat met verward haar, gekreukeld overhemd, in zijn
verfomfaaiden broek mompelt hij afwezig: ‘Waarom zou ik kleeren koopen? 't Geeft
allemaal geen donder.’
Langzaam kleedt hij zich aan, steekt een sigaret aan. Ongewasschen en zonder
gegeten te hebben verlaat hij het huis. Een paar straten maar en dan staart hij door
den winkelruit van den boekwinkel. Tien minuten later keert hij naar huis, een pakje
onder den arm, geheimzinnig glimlachend. De kwitantie komt den laatste, dan is er
nog wat over. Voor twee weken sigaretten. En dan? Niks! Absoluut niks!. Wroeten
in zijn verdorven binnenste, hopen op een plaatsje als bibliothecaris, ergens buiten.
Stil zijn, luisteren. Vechten met zijn demonen.

III
Op de stille, droomerige Nassaukade, met het water en de boomen loopt een man.
Het is half twaalf in den avond. Er hangt al iets van een warmen zomer in de lucht.
Van tijd tot tijd schieten auto's voorbij. Ze doen voor enkele seconden de schaduw
van den man heel lang worden, daarna krimpt zij zich snel in, wijkt naar rechts en
verdwijnt eensklaps. De auto is voorbij.
De wandelaar is goed zichtbaar wanneer hij een lantaarn nadert en er langs gaat;
dan vervaagt hij en schijnt zich op te lossen in de ineenstrengeling van boomen en
duisternis.
Er zijn nog wat late wandelaars. Mannen die van hun werk komen, vrouwen met
slapende of huilende kinderen, die op visite waren, paartjes, die dicht tegen elkaar
aangedrukt voortslenteren en zachtjes lachen en praten. Van tijd tot tijd een smeris
met avonddienst. Ook ouwe mannetjes met slechte gebitten en neuswarmertjes. Het
weer is zacht en vruchtbaar. Het is de eerste mooie zomersche avond van het jaar.
De boomen, die al flink in blad staan, zijn nog niet bedekt met die zomersche stoflaag,
die ze grauw maakt en de zomer in de stad tot een vettige, zweeterige broeiïng. Soms
ontstaat in een boom onder de vogels een hevige opschudding. Ze tjilpen en
schreeuwen, fladderen tusschen de bladeren heen en weer, zoeken een plaatsje waar
ze rustig verder kunnen slapen. Door het water van de kade glijdt al een enkele late
kano. Het geplas van de peddels in het water klinkt verkoelend en helder door den
voornacht.
Maar de man schijnt van het leven, dat zich om hem beweegt, niets te merken. Hij
loopt met de handen op den rug, het hoofd wat naar voren gebogen, de oogen naar
den grond gericht en mompelt van tijd tot tijd onverstaanbare woorden. Pas bij de
kruising Rozengracht schijnt hij te beseffen
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dat hij hier niet alleen loopt. Hij blijft aan den rand van het trottoir staan, wacht tot
het verkeer toelaat om over te steken.
Een paar meiden van een jaar of achttien, gearmd, loopen gichelend en gillend de
brug af. Ze kijken naar hem, maar hij merkt het niet. Wanneer ze vlak bij hem zijn,
geeft de meest linksche van de vier de andere een duw, zoodat ze tegen hem opbotsen.
Hij schrikt op, snauwt nijdig: ‘Kijk uit!’ Ze barsten in joelend lachen los. ‘Heeij
faoder, kaak nie sauw suur. Leife de lol!’ Gillend en joelend loopen ze verder. De
man bromt nog wat, steekt dan ineens snel over.
De avondlucht is al zoo helder en zoo licht, dat men op de torenklok bij de
Raampoort duidelijk kan zien hoe laat het is. Zeven minuten over half twaalf.
Het politiebureau droomt boven het water, stil en sereen als was het geen
vergaarbak van menschelijke ellende. Wat verder bolt het plantsoen met de boomen
en het gras.
Het is toch of de man niet zoo maar daar loopt. Het lijkt wel of hij een doel heeft,
iets verwacht, want van tijd tot tijd heft hij het hoofd op en tuurt de kade af. Er hangt
een zoet benevelende schemer onder de boomen, af en toe brutaal doorboord door
een plas bleekrose licht van de electrische straatlantaarns. Maar de wandelaar laat
mismoedig het hoofd op de borst hangen. Soms wischt hij met zijn zakdoek zich het
zweet van het voorhoofd.
Op de banken langs de kade zitten de vrijende paren. Hij kijkt er steelsgewijze
naar en benijdt ze. Dan hervat hij de steeds weer weggestooten gedachtenreeks, hoe
het mogelijk is dat de eerste de beste kerel zonder verstand of gevoel zoo maar een
vrouw kan krijgen, terwijl hij.... Verder denkt hij niet, want als hij aan de definitie
van zichzelf komt raakt hij in de war. W i e hij is, is hem voldoende bekend. Maar
w á t hij is. Hij is niets, een werkelooze, een machtelooze wroeter, een
onmaatschappelijke. Hij kan niet eens voor zichzelf den kost verdienen, laat staan....
Zuchtend wacht hij bij de Rotterdammerbrug. Een snorder toetert op de claxon van
zijn auto en kijkt hem aan, maakt een uitnoodigende, vragende beweging. De man
schudt het hoofd. H i j in een taxi! Als de rammelkast voorbij is, steekt hij over. Tot
de brug is maar een klein eindje. Als hij er is, weifelt hij. Eerst maakt hij nog
aanstalten om verder te gaan, dan eensklaps draait hij zich om, haalt geprikkeld de
schouders op en gaat denzelfden weg terug. Moedeloozer nog sjokt hij voort, zichzelf
bespottend over het krankzinnige gedoe om 's avonds op de Nassaukade te gaan
loopen. Alsof het daar voor hem anders is dan op onverschillig welke plek ter aarde.
Hij voelt zich steeds kregeliger worden. Dat gesjouw onder die boomen met al die
smoezende, vrijende, verliefde menschen staat hem ook tegen. En gruwelijk! Beslist
steekt hij ineens over. En dan plotseling hoort hij een stem roepen: ‘Reinier!’
Hij schrikt op, luistert. ‘Nonsens! Verbeelding!’ mompelt hij en sjouwt nog meer
uit zijn humeur door. Maar als hij een dertig passen gedaan heeft,
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begint hij toch onrustig te worden. Het kon toch best zijn, dat iemand hem wel
geroepen had. ‘Nonsens!’ zegt hij hardop en loopt verder. Maar dan gebeurt het
vreemde dat hij zich omdraait, oversteekt en snel begint te loopen in de richting van
de Rotterdammerbrug. Scherp bekijkt hij de voorbijgangers. En hij begint alweer te
twijfelen, te denken dat het inderdaad onzin was als dezelfde stem roept: ‘Reinier!’
Hij draait zich om, ziet een man en een vrouw naar zich toekomen.
‘Hé, ben jij 't?’ vraagt Reinier, die Peter herkent. ‘Waren we niet samen op de
O.H.S.?’
‘Ja,’ en met zijn hand Reinier bij den arm pakkend:
‘En dit is Else, m'n verloofde.’
Reinier kijkt haar aan, ziet de grijze oogen en het blonde haar. Hij raakt verward
door haar lachenden blik. Zij steekt hem de hand toe. ‘Aangenaam’ zegt ze dan zijn
hand drukkend. Hij hoort haar ruischende altstem. Iets trilt in hem mee en na.
‘Aangenaam’ antwoordt hij bijna onhoorbaar en blijft haar met open mond aan
staren.
‘Loop je met ons mee?’ vraagt Peter.
‘Maar jongen, 't is al bijna twaalf uur,’ zegt zij.
‘O, dat hindert niks, hé?’ Peter lacht innemend.
‘Nee’ antwoordt de ander stil.
Ze zwijgen, alle drie. Tot Reinier de stilte verbreekt: ‘Je moet me eigenlijk eens
zeggen wie je bent, hoe je heet.’
Peter kijkt hem verbaasd aan. ‘Weet je dat dan niet?’
‘Nee, dat wil zeggen, je gezicht herinner ik me natuurlijk wel, maar je naam ken
ik niet.’
‘Vreemd is dat.’
‘Waarom?’
‘Nou we hebben een jaar lang in dezelfde klas gezeten.’
‘Weet ik niks meer van’ antwoordt Reinier afwezig. Hij voelt zich ongemakkelijk
en onrustig, vraagt zich af waarom hij hier zoo loopt. Wat heeft hij hier eigenlijk te
maken? Tersluiks kijkt hij opzij, ziet de twee gearmde menschen naast hem, ziet hoe
ze elkaar innig en zeker vasthouden. Hoe ze elkaar steunen! Ze ademen een rustige
zekerheid uit die hem irriteert. H i j is hier toch zeker overbodig en wenscht geen
dienst te doen als derde, waaraan de twee anderen hun geluk kunnen afmeten en
verstevigen. Het is romantisch zoo in den nacht. Het kon wel iets uit een boek zijn.
Maar daar bedankte hij voor. Bij éen of andere zijstraat zal hij wel stilletjes
verdwijnen.
Peter is een gesprek begonnen over vroeger. Reinier geeft afwezige antwoorden,
want hij heeft een dikke aanplakzuil ontdekt. Ze staat op een nog al donkere plaats.
Straks zullen zij er links omheen gaan en hij rechts en dan meteen verdwijnen over
de Rotterdammerbrug. Naar mate zij de zuil naderen
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voelt hij zijn hart heviger bonzen. Nog twee passen. Snel kijkt hij naast zich Ze
merken niets. Juist nog een pas van de zuil legt Peter zijn hand op Reinier's arm. ‘We
gaan oversteken en brengen Els eerst naar huis.’
‘Natuurlijk, zeker!’ haast de ander zich te antwoorden, inwendig zichzelf
vervloekend om zijn slapheid.
Ze steken over. Hij loopt mee. ‘Verdomd! Waarom zeg je niet, ik smeer 'em, ajuu!’
En dan ter verontschuldiging: ‘Ik heb geen tijd meer, we zien mekaar nog wel es.’
‘Pas op!’ zegt Peter en trekt Reinier bij den arm terug. Een taxi suist rakelings
voorbij. ‘M'n fatum ontsnapt’ grinnikt Reinier verbeten. ‘Liep je te peinzen?’ schertst
de ander. ‘Ja.’ ‘Peinzen, peinzen, wat 'n woord. 'n Mooiprater, die vent. Kan toch
wel vragen: loop je te maffen? 't Lijkt wel of ie uit 'n roman voorleest. Peinzen,
peinzen. Hm. Nou!’ Hij kijkt even voor zich uit. ‘Hij heeft gelijk, toevallig, want ik
was in gedachten verdiept dus liep ik te peinzen. Heerlijk als je je zoo goed weet uit
te drukken. Nou, dat nog 'es wat anders dan bij hem. Hij zei altijd rotdingen, meestal
het tegenovergestelde van hetgeen hij zeggen wou. Zoo gauw als hij iets goeds wou
zeggen kreeg ie 'n gevoel van kramp in z'n keel, in z'n hartstreek. Ja. Haar naar huis
brengen. We . Ja, hij had 't maar voor 't zeggen. Reinier sjokt wel mee. Hij zou....’
Plotseling staan ze stil. Reinier bemerkt het te laat zoodat hij bijna tegen Els opbotst.
‘O!’ zegt hij beduusd. Ze lacht, drukt hem de hand. ‘Dáag!’ zegt ze met een
beminnelijkheid als die van een muur die je het heet begeerde uitzicht belemmert.
‘Dag.... juffrouw’ stottert hij. Onwennig blijven ze staan, alle drie. Als Else Peter
haar mond toesteekt, kijkt Reinier gedachteloos toe. Plotseling draait hij zich
verschrikt om, loopt een paar passen weg. Enkele oogenblikken daarna voelt hij dat
iemand hem bij den arm pakt. Het is Peter alweer. ‘Zoo!’ zegt hij.
‘Nou al?’ vraagt Reinier grof.
Peter kijkt hem verbaasd aan. ‘Heb jij geen meisje?’
‘Ik? Ik een meisje. Nee man, niks voor mij.’
‘Hm.’
‘Wat nou hm?’
‘Wat bedoel je?’
‘Niks’ antwoordt Reinier, ineens weer mat. Een schot valt in hem om. Het is of
de man naast hem warmte uitstraalt. Het verkwikt hem, hij krijgt plotseling de neiging
zich te schurken, te gaan rollen als een kat in den eersten zonnestraal.
‘Waar denk je toch aan,’ vraagt Peter, die het gelaat van den ander nauwlettend
gadeslaat en er de gedachten ziet opkomen en verglijden.
‘Ik? Niks.’
‘Was je zooeven van plan ervandoor te gaan?’
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‘Ervandoor te gaan?’ herhaalt Reinier, terwijl een schrik door hem vaart.
Peter kijkt hem vriendelijk lachend aan. Maar Reinier heeft het gevoel of de
beminnelijk lachende oogen van den ander tot in zijn achterhoofd kijken. Hij ziet
Peter's gelaat. De onmatigheid ervan bekoort hem. Maar hij wil niet liegen, probeert
daarom de vraag te onwijken.
‘Je gezicht lijkt op 't Oeral gebergte.’
Peter lacht.
‘Ja, dat wil zeggen, zoo van de kaart weet je, ik ben er natuurlijk niet geweest.’
En in een onverklaarbare opwelling van trots vervolgt hij scherp:
‘Ja, ik wou'em smeren, 't verveelde me.’
‘Praat je altijd zoo?’
‘Hoe zoo?’
‘Nou zoo scherp, zoo....’
‘Zegt u maar grof.’
‘Ja.’
‘Hm.’
‘Praat jij altijd zoo gezwollen?’
‘Ik? Gezwollen?’
‘Ja.’
‘Waarom gezwollen?’
‘Waarom vraag je, als je ziet dat ik loop te maffen, loop je te peinzen?’
Peter schiet in een lach, vraagt dan onverwacht:
‘Heb je een beroerde jeugd gehad?’
‘Psycho-analyst?’
‘Nee, mensch.’
‘Hm.’
Even valt een stilte.
‘Ja’ zegt Reinier dan.
‘O.’
Weer loopen ze een tijdje voort zonder spreken.
‘Hier woon ik’ zegt Peter. ‘Maar ik breng je nog 'n endje.’
‘O!’
Zwijgend loopen ze dan weer op de Nassaukade, tot aan het Vondelpark. ‘Zullen
we omdraaien?’ vraagt Peter.
‘Ja.’
Ze draaien om, Peter zuigt zwijgend aan zijn pijp. Reinier loopt naast hem, de
handen in de zakken, het hoofd tusschen de schouders getrokken.
‘Hoe vind je Els?’
Reinier schrikt op. En onverwacht welt een onweerstaanbare behoefte in hem op,
een ongekende, om een ander mensch iets goeds, iets liefs te willen zeggen: ‘Iemand
met een heel warm en zuiver hart.’ Hij voelt zich kleuren, warm worden. Hij hoest,
verslikt zich.
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‘O!’
Beiden voelen zich eensklaps wat ongemakkelijk. Ze loopen de Vondelstraat door,
dan de Constantijn Huygens, het stukje van Lennepkade, de Bilderdijkkade, naar
Peter's woning toe.
‘Je moest overdag slapen en 's avonds laat, wanneer het stil wordt, te voorschijn
komen, 's nachts leven.’
Peter luistert gespannen.
‘Bah! Het leven is rot! Al die menschen die wat van je eischen of verwachten.
Nee 's nachts, als alles slaapt, dan begint mijn leven pas. Het leven overdag, dat van
de menschen verlamt me. Ik kan niks denken, niks voelen, 's nachts ben je alleen....’
Ze zijn bij de stoep van Peter's woning aangekomen.
‘Het is of 's nachts een bloem in me opengaat, of ik ga bloeien.’
Peter staat met gebogen hoofd, ruggelings tegen den lantaarnpaal. Zijn gezicht
vervaagt in den nacht.
‘Ik ben moei, doodmoei’ zegt Reinier diep zuchtend. Hij gaat op de derde trede
van de stoep zitten. ‘Het staat me allemaal zoo tegen. Waarvoor leef je eigenlijk?
Om te werken?’ Beiden zwijgen dan weer, in gedachten verzonken. Reinier met toch
een prikkelende verbazing om zijn ongewone openhartigheid, zijn spraakzaamheid.
‘Wat 'n hemel hé?’
Plotseling voelt Reinier zich uiterst prikkelbaar worden. ‘Laat je me ankletse?’
‘Nee, maar we moeten d'r bovenuit, anders hou je 't niet.’
Dan staat het gesprek weer. Peter is op de tweede tree van de stoep gaan zitten.
‘'n Mooie nacht, hé? Zie je die ster daar?’
‘Ja’ antwoordt Reinier dof.
‘Daar kijk ik 's avonds altijd naar. Hij neemt een plaats in in me gedachten. Ik
weet niet hoe hij heet. Maar daar verlang ik ook niet naar. De verwaandheid om de
hemel in vakjes te verdeelen en dan te denken dat je de sterren kent.’ Hij lacht stil
voor zich heen. Ergens slaat het half drie.
‘Je moet naar bed’ zegt Reinier.
‘Ja’ zegt Peter opstaand. Dan onverwacht kijken ze elkaar aan, vervolgens voor
zich.
‘Wanneer kom je?’
‘Over een week?’ weifelt de ander.
‘Ben je bang?’
‘Nee.... eh.... maar ik mot eerst....’ Dan loopt hij eensklaps weg.
Peter staart hem na. Gaat dan later de stoep op.
In den stillen nacht wordt behoedzaam een deur geopend.
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Zooals bij 't minst gerucht
door A. Hendriks-Kappelhoff
Zooals bij 't minst gerucht een troep patrijzen
Omhoog schiet uit het vlakke veld,
Zoo worden onze innerlijke leisen
Door menschgepraat ontsteld.
Zij fladderen weg en trachten ver van 't leven
Zichzelf te hoeden voor verraad.
Zij worden naar de eenzaamheid gedreven,
Die boven 't leven staat.
Wees stil en luister naar de zachte zangen
Verschrik de arme harten niet.
Slechts hij kan inzicht in 't geheim erlangen,
Die 't eerbiedsvol ontziet.
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Bekentenis
door Kitty de Josselin de Jong
Wij bidden niet om Uwen wederkeer,
Omdat wij niet Uw weigering verdragen, Omdat wij achter onzen luiden spot
Zoo diep-in angstig zijn, dat Gij zult vragen....
Wij wenschen niet de schaduw van Uw Licht,
Omdat wij arm zijn en beroofd van luister, Omdat het trieste onzer poov're zonden
Slechts veilig is in het barmhartig duister.
Wij noemen geen van allen Uwen Naam,
Omdat wij vreezen, Dien verkeerd te spreken, Omdat, zoo Gij ons staam'len mocht verstaan,
Het pantser om ons hart voorgoed zou breken.
Wij bidden niet om Uwen wederkeer,
Omdat Gij ons van schuld niet kunt bevrijden, Omdat, wat ons aan trots bleef, U verzwijgt:
‘Uw Hemel is te klein voor wat wij lijden....’

April '35.
(Na lezing van Franz de Backer's: ‘Longinus’.)
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De namelooze
door E.N. Harold
MEN heeft hem beklaagd om zijn ‘verschrikkelijke dood’, maar ten onrechte. Zijn
dood was geenszins verschrikkelijk, want hij kwam ongezien en onverwacht, zonder
angst of lijden, en bovendien kwam hij zoo snel, dat de pijn van de slag, die hem
neervelde, zijn hersens niet eens meer bereikte -, en zonder iets gevoeld te hebben
zonk hij weg uit dit leven. Zonk weg naar diepten, die wij niet kennen en waar wij
hem ook niet volgen kunnen.
Ons levenden rest dus alleen ons bezig te houden met datgene van hem, dat in dit
leven achterbleef, zijn lichaam.
Het was nog een jong lichaam. Een lichaam van nog geen dertig. Maar alle kracht
en jeugd schenen het verlaten te hebben, toen het op de harde sneeuw ineenzakte.
De beenen waren op een zonderlinge manier opgevouwen, onder het lijf, de armen
lagen gruwelijk geknikt en verdraaid, het stijve rokhemd puilde lachwekkend uit het
witte vest, de onberispelijke rok, waarin daarnet nog een even onberispelijke jonge
man gestoken had, scheen het lijk plotseling niet meer te passen en ook de
openhangende bontjas zag er uit, alsof hij niet meer bij dit snel verstijvende lichaam
hoorde.
Maar de vreemdste verandering was over het gezicht gekomen, dat met wijd open
oogen naar boven staarde. Er hing een halve glimlach om de mond. Niet de vredige
lach van ‘de mooie doode’, ook niet de vertrokken grijns van angst, haat en pijn,
maar een wonderlijke, onbestemde trek, die even goed spottend als zalig, even goed
zinnelijk als kinderlijk kon zijn. Een starre lach om dingen, die wij niet weten. Een
lach, die wij daarom ook niet verstaan of doorgronden kunnen.
Zoo lag hij daar zwart en stil op de hard bevroren sneeuw onder de sterren. Het
was bitter koud. De sneeuw schitterde met duizenden kristallen in het maanlicht en
de toppen rond het dal stonden roerloos in de helle nacht. Zóó stil stonden zij, dat
het welhaast leek, of die onbeweeglijkheid slechts diende om een leven van geweldige
krachten en stemmen te verbergen.
Het Grand Hotel was geen honderd meter van de plek, waar hij lag. Van tijd tot
tijd reed daarginds een ar rinkelend voor en schalden stemmen en het trappelen en
brieschen van paarden door de klare vrieslucht.
De maan klom hooger en hooger. Het werd onwerkelijk licht rondom het stille
lichaam, dat nu al een hard bevroren blok was. Het werd later en kouder. Maar in de
overvolle danszaal van het Grand Hotel begon het nu toch benauwd te worden en
een enkele ventilator werd geopend. Nu bereikte de dansmuziek de doode in de
sneeuw en bleef om hem, tot de laatste dansers hun bedden opgezocht hadden en de
laatste lichten in het hotel werden gedoofd.
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Toen lag de doode in rok weer alleen in de stilte. De koude was vervaarlijk en mét
de koude namen ook de stilte en het licht in hevigheid toe, tot zich om de doode in
zwijgende heftigheid een geweldig spel ontspon tusschen de onmetelijke krachten
van koude, licht en stilte.
Maar hij had niets meer van hen te vreezen. Hij was immers al binnen gegaan in
ruimten, waar de dingen geen namen en afmetingen meer hebben om ons te
verschrikken.
Van zijn hoogtepunt zakte de maan weer lager en verdween eindelijk achter een
verre top. Nu was de doode overgeleverd aan de duisternis, maar een dikke nevel
rolde omhoog uit de diepste deelen van het dal en dekte hem barmhartig toe.
Hij werd gevonden door de eerste ski-loopers, die op weg gingen naar de
Concordia-Hütte. Het waren twee studenten uit Pension Pomona.
‘Daar ligt iets,’ zei de een.
‘Ja....’ zei de ander en een kille beklemming zonk op hen neer. Zij haastten zich
naar het onnatuurlijk zwarte ding in de sneeuw. Sneller en sneller, tot zij hijgend bij
het lijk stonden.
‘Doodgevroren....’ zei eindelijk de een en keek hulpeloos naar zijn vriend.
Zij bewogen zich niet en bleven verlegen staan, tot de tweede zich herinnerde, dat
hij medicijnen studeerde. Hij deed haastig zijn skies af en knielde vol verwachting
bij de doode neer. Maar toen hij, trillend van opwinding en trots, een stijf bevroren
arm opnam, voelde hij door de pels heen, dat deze als een doode tak afknapte onder
zijn handen. Hij werd doodsbleek en bijna misselijk.
‘Vervloekt,’ dacht hij, ‘wat ben ik begonnen!’ Hij keek radeloos naar de doode,
zonder de moed hem nog eens aan te raken. Maar toen zag hij wat bloed in neusgaten
en ooren en mét de ontdekking van dit symptoom kwamen zijn trots, zijn
zelfvertrouwen en de kleur op zijn gezicht terug. Voorzichtig betastte hij het hoofd
en knikte toen bevredigd.
‘Schedelbasisbreuk!’ zei hij dankbaar, ‘misschien ook halswervels gelaedeerd.’
Hij stond op. ‘Arme kerel,’ zei hij langzaam, ‘gewoon uitgegleden en met zijn
achterhoofd op de bevroren weg gevallen.... wat een noodelooze dood....’ Hij had
groote lust om nog veel meer te zeggen in de zelfde trant, maar de tijd ontbrak hem,
want reeds kwam de postbode op zijn skies aangegleden en van dit oogenblik af was
de doode in rok de centrale figuur in die kleine wereld in de besneeuwde bergen. Hij
was het uitgangspunt en het einddoel van alles, wat er die dag gebeurde, hij maakte
menschen beroemd of veracht, blij of ongelukkig, al naar het hem behaagde.
Het begon met de student, die hem onderzocht had. Deze verklaarde
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aan de omstanders, die zich uit lucht schenen te materialiseeren, dat hij dokter was,
en nam dadelijk de leiding van het transport van het lijk op zich. Weliswaar meende
de postbode, dat men eerst de politie moest waarschuwen, maar niemand luisterde
naar hem. De ‘dokter’ was ongetwijfeld de man van het oogenblik en hij werd
onvoorwaardelijk gehoorzaamd. Hij was nu niet langer de arme student, die in het
goedkoopste pensionnetje een kaal kamertje had. Neen, hij was plotseling de jonge
energieke arts, ‘dadelijk ter plaatse waar zijn hulp vereischt werd’ en met rustig
overwicht het vervoer van het bevroren lichaam naar het Grand Hotel leidend.
Bij het binnenkomen aldaar dreigde hij een oogenblik zijn hooge positie te zullen
verliezen en zijn plaats op het tooneel af te moeten staan aan een nog belangrijker
figuur. Want terwijl het lijk voorzichtig neergelegd werd op een sofa in de hal, kwam
een meisje vroolijk pratend met een jonge man de trap af. Plotseling steunde zij als
een vrouw in smarten, vloog toen op de doode af en bleef voor hem staan, hysterisch
huilende, maar zonder dat zij hem durfde aanraken. ‘Hij is mijn broer!’ gilde zij
voortdurend, alsof men haar om inlichtingen had gevraagd. De energieke jonge dokter
verloor heel even zijn zelfbeheersching en voelde een haast onweerstaanbare aandrang
om er nu maar gewoon vandoor te gaan. Maar hij overwon zijn zwakte, sprak het
meisje vriendelijk en toch zeer gedecideerd toe en bracht haar met zacht geweld naar
een vertrek daarnaast, waar zij de doode niet zien kon.
Dit werd zijn ongeluk. Toen hij terugkwam had een heusche dokter zich meester
gemaakt van het lijk en bovendien was de politie ten tooneele verschenen. De postbode
had zich bitter gewroken! Want niet alleen was hiermee de heldenrol van de ‘jonge
dokter’ uitgespeeld, maar bovendien kreeg hij nog een geducht standje ook. Het
bleek nl., dat de verwondingen onmogelijk door een val veroorzaakt konden zijn,
maar ‘naar alle waarschijnlijkheid met een hard voorwerp waren toegebracht.’
‘Dit is geen ongeval, dit is moord!’ zei de echte dokter majesteitelijk, ‘en u had
beter gedaan het lijk te laten liggen zooals u het vond en eerst de politie te
waarschuwen!’
‘Uw eigenmachtig optreden kon nog wel eens onaangename consequenties voor
u hebben, meneer!’ zei de politie giftig. ‘Verzoeke u tot mijn beschikking te houden!’
Hij wilde nog veel meer zeggen, maar zweeg plotseling eerbiedig, want nu kwamen
eerst de werkelijke hoofdpersonen van het spel op: de ouders van de vermoorde, en
voor hen had zelfs de politie plaats te maken.
Het nieuws van de moord verspreidde zich met groote snelheid. Binnen enkele uren
was het overal. Het walste op de ijsbanen, het gonsde in de eetzalen en het steeg
omhoog in de bergen. Het bewoog zich te paard, in sleeën en op skies en het had
even snel de eenzaamheid van de gletschers als het
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parket in de hoofdstad bereikt. Maar daarbij bleef het niet. Het vond zijn weg naar
de telefooncellen, brievenbussen en drukpersen van tien staten en nog voor die dag
avond geworden was, wist heel Europa van het spannende spel om de doode in rok.
Dit speelde zich grootendeels af in een kamer in het Grand Hotel. Daar installeerde
zich nog die zelfde morgen het parket, en begon zijn onderzoek, terwijl buiten op
het ijs en in de sneeuw, op skeletons, skies, paarden en bobs het watersportbedrijf
zijn gang ging in het besneeuwde dal.
De strijkjes speelden bij de ijsbanen, de ski-leeraren commandeerden hun
gehoorzame leerlingen bij vallen en opstaan, de kabelbaan zweefde onvermoeid heen
en weer tusschen het dal en het Rothorn en de alcohol stroomde vrijelijk als steeds.
En toch voelde ieder, dat niet alles was als anders. Want ieder wist dat hier in deze
zelfde sneeuwbergen, in de buurt van deze zelfde hotels een mensch als hijzelf
vermoord was, en ieder voelde dit alles iets wat hem persoonlijk betrof.
Zeker, in de groote steden werden dagelijks menschen geworgd, vergiftigd of
doodgeschoten. Dat hoorde er bij. Maar bij de onbeschrijfelijke reinheid van dit
sneeuwland, waar de goedkoopste kamer twintig francs kostte, pasten moord en
doodslag allerminst. Ja, wij durven zeggen, dat de meeste gasten verontwaardigd
waren, dat zooiets hier gebeuren kon. Het was ongepast, dat in deze omgeving van
duur gekochte vreugde, de moord zijn gruwelijk gezicht dorst vertoonen, om daarmee
aan iedereen, zonder aanziens des persoons en zonder uitleg of verontschuldiging,
een zekerheid te ontnemen, waarop hij recht had en waarvoor hij zelfs betaald had!
Maar dit is tenslotte onze zaak niet. Laten wij ons aan de feiten houden. De feiten,
zooals het parket die verzamelde.
Het parket bestond uit drie meneeren, die beurtelings verschrikkelijk kwaad en
verbazend vriendelijk keken, al naar gelang van het slachtoffer, dat zij voor zich
hadden.
Eerst kwamen de ouders van de verslagene. Zij verklaarden, dat zij gisteren met
hun zoon en dochter gedineerd hadden, dat zij zich kort na het diner teruggetrokken
hadden op hun suite, en hun zoon en dochter met eenige andere jongelui hadden
achtergelaten in de bar. Dat was om ongeveer half elf geweest, en dat was ook het
laatste geweest, wat zij van hun zoon hadden gezien, voor zij de volgende morgen
bij zijn lijk stonden.
Gedurende dit onderhoud trok het parket zijn vriendelijkste gezicht en ook
overigens gaf het zich alle moeite om dit allerpijnlijkste verhoor zoo schielijk mogelijk
te beëindigen.
Hierna kwam de zuster van de verslagene aan de beurt. Het parket werd zoo
mogelijk nóg vriendelijker. De zuster was in tegenstelling met dien
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morgen bijzonder kalm en verklaarde kort en bijna uitdagend, dat zij met haar broer
en enkele vrienden en kennissen tot ongeveer één uur in de bar had gedanst en toen
naar bed was gegaan. Om even voor eenen had zij haar broer voor het laatst gezien.
Dat was alles!
Of liever gezegd, dat was nog lang niet alles. Want de afzonderlijk ondervraagde
vrienden en kennissen deelden in heilige onschuld mee, dat de zuster al om ongeveer
twaalf uur was weggegaan.
‘Alleen?’
‘Nee, met de stuurman van de Engelsche bob.’
‘En de verslagene zelf?’
‘Die is om ongeveer kwart voor één naar buiten gegaan om een luchtje te scheppen.’
‘Alleen?’
‘Ja, alleen.’
‘Daarna hebt u hem niet meer gezien?’
‘Nee, wij zijn bijna dadelijk daarop naar bed gegaan.’
‘Dank u.’
Na eenig zoeken kwam de stuurman van de Engelsche bob rood en vol protest
voor het parket.
‘U hebt gisteren om ongeveer twaalf uur de bar verlaten met de zuster van de
verslagene?’
‘Heeft dat misschien iets met deze moord te maken!’
‘Dat zullen wij wel beslissen. Wees zoo goed de u gestelde vraag te beantwoorden.
Hebt u om ongeveer middernacht de bar verlaten in gezelschap van de zuster van de
verslagene?’
‘Inderdaad. Maar ik zie niet in....’
‘Kunt u gissen, waarom de dame in questie een verklaring heeft afgelegd, lijnrecht
in strijd met de uwe?’
De ondervraagde opende zenuwachtig zijn mond, maar hij antwoordde niet.
‘Kunt u gissen, waarom zij beweert, dat zij om e e n uur de bar a l l e e n heeft
verlaten?’
‘Neen!’
‘Dan zullen wij u met haar moeten confronteeren.’
Het bleef even stil. Toen maakte de jonge man een onbeheerschte beweging en
zei moeilijk: ‘Ik zal u alles zeggen, als u haar er maar buiten houdt!.... Zij is om
twaalf uur mee naar.... naar mijn kamer gegaan....’
‘En daar gebleven tot?’
‘Tot.... tot een uur of vijf 's ochtends....’
‘Dus u hebt de verslagene om twaalf uur het laatst gezien?’
‘Ja.’
‘Dank u, U kunt gaan.’
Wederom binnen geroepen, gaf de lichtzinnige nu dadelijk en onder tranen
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toe, dat de verklaringen van de vorige getuige in elk opzicht juist waren. Het parket
bekeek haar welwillend en liet haar gaan. Hierna zette het zijn kwaadste gezicht en
begon het personeel te verhooren. Niet alleen bleken nu de verklaringen van de
vrienden en kennissen volkomen juist te zijn, maar er werden zelfs twee getuigen
gevonden, die bevestigden, dat de zuster van de verslagene op de aangegeven uren
de bewuste kamer betreden en verlaten had.
Toen glimlachte het parket, besloot, dat de nachtportier de laatste geweest was,
die de vermoorde in leven had gezien, en verhief zich om aan tafel te gaan.
Tijdens de lunch heerschte een uitgesproken wrevelige stemming in de eetzaal. De
muziek speelde niet uit piëteit tegenover de doode, die haar niet meer hooren kon,
een lach klonk als een profanatie en een gesprek, dat niet vol roering over de moord
ging, als heiligschennis. Kortom er ontstond een gevoel van wrok tegenover de doode,
die op zoo ongepaste wijze, de zaken naar zijn hand zette en zelfs de onschuldigste
vroolijkheid verbood.
Alleen het parket at smakelijk, praatte luid en schepte vreugde in het leven. Een
vreugde die bijna de vorm van overmoed aannam, toen een keurig gepoetste piccolo
niet minder dan drie telegrammen tegelijk binnenbracht en overhandigde. Het parket
opende ze opzettelijk langzaam, fronste wenkbrauwen en trok gewichtige gezichten,
in een stilte die zich als een kring in het water om hen uitbreidde. Het was een
spannend oogenblik, maar het aandachtige publiek werd ruimschoots beloond.
Plotseling stond het parket als één man op en verliet haastig de zaal. En, alsof een
streng leeraar een goed gedrilde klas verlaten had, brak nu van alle kanten een
opgewonden gepraat los.
Het duurde nog meer dan drie uren, vóór het groote publiek de ontknooping van het
drama vernam, maar er is geen reden, waarom wij niet dadelijk kennis zouden nemen
van de inhoud der telegrammen.
Het eerste behelsde de mededeeling, dat een bekend handelaar in verdoovende
middelen dien morgen om half twaalf in de hoofdstad was gearresteerd, op het
oogenblik, dat hij in de expres naar Rome wou stappen, en dat hij wellicht iets met
de moord uitstaande had.
Het tweede telegram, blijkbaar geen kwartier later verzonden, meldde dat de
gearresteerde tot dien morgen in hetzelfde hotel had gewoond als de vermoorde.
Het derde eindelijk kondigde aan, dat men waarschijnlijk met de moordenaar te
doen had en dat hij bereids op transport gesteld was, om ter plaatse te kunnen worden
verhoord.
Het parket zag er in deze omstandigheden voorloopig van af het onderzoek
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verder voort te zetten en besloot eerst de aankomst van de vermoedelijke moordenaar
af te wachten.
Hij werd om ongeveer vier uur discreet en onopvallend door twee rechercheurs
in burger binnen gebracht. Hij bleek een lange gedistingueerde man te zijn, met
vermoeide oogen en alleraangenaamste manieren.
Hij ontkende niet, dat hij in verdoovende middelen handelde. Hij kon dat ook
bezwaarlijk doen, want men had een aanzienlijke hoeveelheid heroïne op hem
gevonden. Maar hij betuigde rustig en eenigszins verbaasd, dat hij met de moord
niets uitstaande had.
‘Hoe kunnen de heeren zoo iets denken van een fatsoenlijk man als ik!’ vroeg hij
met een glimlach. De heeren glimlachten terug en dachten: ‘Wacht maar broeder!
Wij krijgen je nog wel.’ Zij vroegen hem beleefd, of hij er iets tegen had met het lijk
geconfronteerd te worden. Hij stemde gereedelijk toe, maar verzocht zijnerzijds of
hij niet eerst zijn alibi mocht bewijzen.
‘Was de moord niet tusschen één en vijf uur 's nachts gebeurd?’
‘Inderdaad.’
‘Dan zal het mij niet moeilijk vallen u van mijn onschuld te overtuigen.’
Maar het viel hem toch nog moeilijker, dan hij had gedacht, want zijn alibi was
veel te mooi om waar te zijn en het eindigde er mee, dat hij tenslotte toch met het
lijk werd geconfronteerd.
Hij werd de belendende kamer binnen gebracht. Het parket posteerde zich zoo,
dat het zijn gezicht van drie verschillende kanten zien kon, toen het laken werd
weggetrokken van de doode. Het was een spannend oogenblik, maar het parket had
zich de moeite kunnen sparen. Toen de doode in rok plotseling zichtbaar werd,
kreunde de verhoorde alsof hij een slag gekregen had. Daarna deed hij een lange
katachtige stap naar voren en boog zich diep over het grauwe gezicht, alsof hij het
lijk iets te zeggen had. Hij bleef hem star in de oogen kijken, liet toen zijn blik
langzaam over de verfomfaaide rok naar beneden glijden en begon eindelijk heel
zachtjes te vloeken. Hij verhief zijn stem niet, maar vloekte zacht en godslasterlijk
met zijn vertrokken gezicht vlak boven het hooghartige masker van de doode. Hij
vervloekte zich zelf en de doode, bij de moeder Gods, Christus en alles wat heilig
is. Hij gebruikte verwenschingen, die zelfs het parket nog nooit gehoord had en
vervulde de heele kamer met zijn stille razernij. Tot hij met een ruk, alsof zijn nek
zou breken, het hoofd achterover gooide en begon te lachen. Maar zijn lach was erger
dan de gruwelijkste verwensching en de vuigste godslastering. Zijn lach was zóó,
dat niemand hem onderbreken durfde en alleen de doode zijn verheven rust bewaarde.
Toen het over was, begon hij te huilen en liet zich als een moe kind terugbrengen
naar de andere kamer. Daar bekende hij gedwee en onderworpen, dat hij de
moordenaar was en op de vraag waarom, lachte hij als een gek
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door zijn tranen heen en zei: ‘Omdat ik mij vergist heb.... ik heb de verkeerde
vermoord.... ik dacht dat het iemand anders was....’
Meer was er niet uit hem te krijgen. Het geval werd eerst jaren later opgehelderd,
toen in Parijs een Armenisch cocaïnesmokkelaar werd gepakt, die bekende, dat ook
hij in die dagen in het Grand Hotel gelogeerd had en dat hij de avond te voren
oneenigheid met de moordenaar had gehad, omdat deze hem van ontoelaatbare
praktijken beschuldigde. ‘Ja, zeker,’ eindigde de Armeniër ‘,ik ging om een uur of
een naar buiten om een luchtje te scheppen.’
Maar dit vermelden wij slechts volledigheidshalve. Immers met deze geschiedenis
heeft het niets te maken.
Ons rest slechts te vertellen, hoe gretig de kranten zich meester maakten van ‘d e
m o o r d b i j v e r g i s s i n g ’, hoe gelukkig het huwelijk van de stuurman van de
Engelsche bob, met de zuster van de verslagene -, en hoe eenzaam de ouderdom van
zijn vader en moeder werd.
Maar ook deze feiten raken niet de eigenlijke kern der zaak. Die immers moeten
wij zoeken in de doode zelf, willen wij de werkelijke waarde begrijpen van wat om
hem voorviel. En de eenige aan wien het gelukte de doode zelf te benaderen, was
vreemd genoeg zijn moordenaar. Dat gebeurde nog voor het einde van die dag, toen
hij heimelijk het vergif slikte, dat hij bijna een menschenleven lang bij zich had
gedragen, en de eerste duizelingen van de dood zijn oogen openden voor de laatste
waarheid. Toen zag hij zijn slachtoffer! Maar niet meer als de beklagenswaardige
jonge man, die bij vergissing vermoord was, ook niet als het hoonende lijk, dat hij
die middag had vervloekt.
Neen, nu zag hij hem nameloos opgegaan in namelooze ruimten en verten, waarbij
het spel der levenden, met politie-onderzoek en protocollen, met algemeen medeleven
en publieke verontwaardiging, met headlines in de kranten en kransen bij zijn graf
-, zoo klein geworden was, als speelde het zich af in het holle van zijn hand.
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Het leven der dingen
door Elisabeth Zernike
ZE werd iederen morgen tegen acht uur wakker, en hoorde de gangklok slaan,
gedempt en dreunend. Dan, meteen daarop, gewoonlijk de klok van het Sint
Laurensgesticht, dun klepelend. Haar oogen hield ze nog gesloten. Het kon zijn dat
ze weer wegdoezelde, - in ieder geval dacht ze niet aan opstaan. De droomen van
dien nacht moesten gerangschikt worden in haar geest, en onderwijl droomde ze
misschien voort. Dikwijls liep ze langs bekende straten, die dan wonderlijk van
aanzien gingen veranderen, ze werden nauw en onveilig, of lagen opgebroken, wijduit
en vereenzaamd tusschen half gesloopte huizen. - Er ontbrak een brug, menschen
kwamen aangewenteld, zwevend over het water, en droegen planken, uitschuifbare
brugdeelen, die juist te kort bleken te zijn om den anderen oever te bereiken, - en de
menschen stortten krakend in de diepte. - De diepte was een ravijn, waarboven palmen
wuifden. - En dat ging maar voort, totdat ze plotseling haar oogen opende en naar
de dingen rondom keek, nieuwsgierig hoe ze belicht waren. Was het spiegelglas als
beademd met goudglanzend stof? - dan viel ook het zonlicht door de gele lampekap
en leek de lamp te branden. En het vensterglas, strak gespannen en zeer wezenlijk,
was niettemin volkomen doorzichtig. Maar het kon ook zijn dat, door een groote
wolkendeken, het licht zelf alle schaduw in zich verwerkt had. Dan waren de dingen
zonder felle contrasten, dieper en stiller van kleur; - het was als openbaarden ze meer
hun eigen wezen, hun eenheid. - Minstens een uur lag mevrouw naar alles te kijken
- daarna stond ze op en kleedde zich aan. Dit deed ze regelmatig, zonder af te dwalen,
maar niet vlug, want ze bekeek ieder kleedingstuk nauwkeurig, echter op heel andere
manier dan toen ze nog in haar bed lag. Toen was de stoel met haar kleêren een
stilleven geweest, waarvan ze vorm en kleur in zich opnam, - nu werd alles
gebruiksvoorwerp, dat zijn deugdelijkheid moest toonen.
Zoodra ze was aangekleed, kwam ze door een verbindingsdeur de zitkamer binnen.
Hier stond, op de ronde tafel tusschen de beide ramen, haar ontbijt. Ze keek ernaar,
zonder gedachte aan goed- of afkeuring, - ze verzette het theeblad een weinigje,
zoodat het tafelvlak anders werd ingedeeld, en zag de krant liggen - een enkele maal
ook een brief, waarvan ze dan gewoonlijk, nog op een meter afstand, het schrift
herkend had. Er waren handschriften die haar een oogenblik van blijdschap gaven,
hoewel ze van den schrijver zelf niet hield, - en omgekeerd kon ze pijnlijk getroffen
haar wenkbrauwen fronsen, terwijl ze toch de afzendster haar vriendin noemde.
Zonder het zich bewust te maken, voelde ze dat de mensch zich wel is waar uit in
zijn schrift, maar niet volledig - of misschien ook bleef haar kijk op de letterteekens
te globaal.
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Met haar beide handen voelde ze de ronding van den trekpot onder de theemuts daarna schonk ze zich een kop thee in. De beschuittrommel ging moeilijk open, ze
keek naar de spanning van haar vingers om den deksel. Langzaam dronk ze, sopte
haar beschuit, sloeg de krant open. Ze las niet om te weten, de meeste berichten
boezemden haar geen belang in. Ze las dan ook alles door elkaar, hier enkele regels,
daar een opschrift, of een slot-alinea. Maar ze keek de woorden met belangstelling
aan. Ze zou denken: dit is een vreemd woord, toch ben ik het vandaag al meer tegen
gekomen, - en dan zou ze zoeken waar dat geweest was. Gewoonlijk vond ze het maar het kon ook zijn dat ze dezelfde letters in een andere volgorde had gezien, en
ook daarnaar ging ze zoeken. - Onderwijl schonk ze zich telkens thee in. - Eindelijk
bracht ze het blad met de krant naar de keuken; een brief verscheurde ze, nadat ze
hem eenmaal gelezen had.
- Goedenmorgen, Marie.
- Morgen, mevrouw.
Ze keek Marie niet aan en zocht niet naar een praatje. Zoolang Marie er werkte,
meed ze de keuken, maar toen het theeblad ondragelijk was geworden in de kamer,
moest het onmiddellijk weg.
Nu was er een ander deel van den morgen aangebroken. Uit een muurkast nam
mevrouw het stofdoekenmandje, en zocht bijeen wat ze noodig had om de meubelen
te wrijven. Daarna deed ze een witte boezelaar voor en keek de kamer rond. Ze had
geen voorkeur. Als ze de hooge kussenkast wreef, dan moest ze beginnen met op
een stoel te staan en met een vogelvlerk het stof weg te nemen uit de putjes tusschen
de engelen en de druiventrossen - en dat vermoeide haar den laatsten tijd wel wat.
Ook vond ze de dikbuikige engeltjes van dichtbij gezien te grof. Maar later loonde
het dan de moeite bij de klospooten op den grond te gaan zitten, en dit deed ze graag.
Het kon zelfs zijn, dat ze er zacht bij ging neuriën, want de pooten waren effen zwart,
met duizend fijne barstjes in het lakwerk, en daar schemerden dan toch weer tinten
doorheen van diep paars en goudentorkleur.
Als ze de schrijftafel wreef, dan moest ze die eerst ontruimen, en terwijl het blad
meer en meer zichtbaar werd, voelde ze een lichte spijt dat haar man, vijfentwintig
jaar geleden, niet die duurdere tafel van ebbenhout gekocht had, die in denzelfden
winkel stond. Het eikenhout van dit bureau had in zijn vlammen een groenachtig
grijze tint, die ze niet voornaam vond. Maar zoodra haar wrijvende hand op het harde
hout stiet, was dat gevoel van onlust weg. Ze kende iedere kras, iedere inktvlek op
het blad, en in de lichte vlammen kwam de verborgen teekening naar boven.
Als ze met het bureau klaar was, haalde ze uit de groote schrijfmap een vel papier
tevoorschijn, door haar man beschreven. Ze ging erbij zitten en bekeek het, zonder
aan de beteekenis van de woorden te denken. Het was een zeer loopend, vlot schrift,
weinig schuin; de letters waren niet groot,
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rond, en neigden duidelijk naar gelijkvormigheid, zoodat de halen naar onder en
boven nauwelijks uitstaken. Het was mevrouw een behoefte, deze schriftteekens
telkens eens onder oogen te hebben. De regels stonden op het blad papier als een
schilderij in zijn lijst; ze vond deze schilderij fraai en van een volmaakte harmonie.
Na het een poos rustig te hebben aanschouwd, nam ze een ander blad papier, dat
door haarzelf was beschreven, en legde dat naast het eerste. Het verschil tusschen
beide was groot. Háár letters stonden rechtop, of helden naar links; ze waren scherp,
en de benedenwaartsche halen vooral waren lang. Hoewel ze het schrift van haar
man veel mooier vond, hield ze van haar eigene het meest. Het was grillig tot in het
dwaze, en toch van een groote regelmaat. Temidden van de vele spitse letters doken
ook telkens ronde vormen op; enkele, zooals de g, die een combinatie van spits en
rond liet zien, vond ze van een bijzondere bekoring.
In het begin van haar huwelijk, en ook toen haar man pas gestorven was, had ze
wel eens nagedacht, die beide handschriften voor oogen, over hun karakter. Helge
kon tot een volledige overgave komen, dacht ze, een zich geven in vol vertrouwen,
hoewel hij voorzichtig was en van groote ervaring; - zijzelf kon een fanatieke
terughouding niet overwinnen. - Misschien gaf een vrouw zich nooit geheel. Ze wist,
in dat oogenblik, dat ze het een enkele maal gewild had, - en dat het toen niet gelukte,
had ze in stilte haar man verweten, die een onvoldoende begrip van haar zielsverlangen
had getoond. - Echter had ze sinds jaren niet meer over deze dingen gedacht.
Terwijl ze de bladen in de schrijfmap schoof, ging haar aandacht vaak over op
haar handen. De vingers boeiden haar het meest, ze waren als vier zusters uit één
gezin, ongelijk, en toch met gemeenschappelijke trekken. De ringvinger en pink
waren het innigst aan elkaar verwant, door hun lichte kromming, en den vorm van
den nagel. De middelvinger, dikkig, en nauwelijks langer dan de vierde, had een
stompen top, en de wijsvinger, onder de maat gebleven, een vreemd bol nageldek,
dat naar het midden plotseling helde. Toen ze jonger was, had ze de wijsvinger
afhankelijk en zwak gevonden; - nu was ze dit vergeten, en verleidde het aanschouwen
haar niet meer tot dergelijke oordeelen.
De lijnen in de handpalm boeiden mevrouw lang niet zoo sterk als de vingers. Ze
wist dat Zigeunervrouwen daaruit wel den levensloop lazen, maar zij, dicht aan het
eind van haar leven, achtte zich daar voldoende mee bekend. Bovendien waren haar
palmen zoo gegroefd en gekrast, dat de groote lijnen naar haar smaak daarin teveel
schuil gingen.
Na den koffiemaaltijd ging mevrouw rusten op den divan in de huiskamer. Ze
sliep ongeveer een uur, en lag daarna nog een geruime poos rond te kijken. Ze begon
met te zien wat dichtbij was, - de deken waaronder ze lag, den vagen vorm daarin
van haar beenen, met de rechtstandige voeten, en het
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was altijd weer of die lijnen haar te lusteloos maakten om haar blik hooger en verder
te richten. - Dan, als bij verrassing, zag ze de Japansche prent aan den smallen kant
van den schoorsteen. Ze keek het langst naar de letters daarop. Iets in haar - was het
haar adem - haar bloed? - nam het rhytme van die grillige en toch vaste lijnen aan,
en ze voelde zich prettig zoo, zeer bewogen en uiterlijk roerloos. - Wat later nam ze
met een diepe zucht afscheid van dat spel.
Er was veel voor haar te doen. Ze kon naar het kerkhof gaan en bloemen leggen
op Helge's graf. Ze kon ook gaan winkelen en, omdat ze zich daarmee te lang had
opgehouden, de bloemen thuis brengen. En welke bloemen zou ze koopen? Ze liep
soms de heele stad door om een bepaalde soort, om donkere primula's bijvoorbeeld,
of de zeegroene reseda. Dan moest het lente zijn - En in den herfst.... - Altijd weer
werd ze getroffen door de boomen die van kleur veranderden. Ze ging naar het park
en zocht bladeren, - groote, gave bladeren van den eschdoorn; zulk geel was zeldzaam,
maar nu te kust en te keur uitgestrooid over de aarde. En het groenere geel van de
platanen, met hun ronde, zwarte vlekken - het goudbruin van de beuken, en dan de
lindebladeren, die misschien het lichtst van kleur waren. - Maar bladeren woeien
weg, en op Helge's graf hoorden bloemen. Dat was niet gemakkelijk, steeds de goede
bloemen te kiezen, want de marmeren steen was al zoo rijk van tint - het bleef een
tasten en probeeren. - Soms voelde mevrouw iets van spijt, dat ze geen wil marmer
had gekozen, waaraan ze zeker meer bloemen had kunnen toevertrouwen - bonte
herfst-asters en chrysanten! - dan aan dezen grijs-bruinen steen met de warme aderen,
roestkleurig, geel en parelgrijs. - Helge Linde 1863-1927. Ze wreef den steen met
een wollen doek - dat deed haar dan wel even denken aan het bureaublad. Zouden
ebbenhout en wil marmer beter zijn geweest? - maar teerkleurige bloemen, fresia's
bijvoorbeeld, waren goed op dien donkerder grond.
Soms kreeg mevrouw bezoek in het middaguur, - het veelvuldigst van Berend
Jaekel, die een trouw vriend van Helge geweest was. Hij had een wonderlijken
schedelvorm, van opzij gezien bijna zuiver een driehoek. De scherpe neus verliep in
de rechte lijn van het voorhoofd, - de korte sik aan de vooruitspringende kin nam de
lijn van den neus over. Mevrouw zag deze lijnen graag. Lang geleden had ze tegen
Helge gezegd: Berend's woorden zijn als zijn profiel, recht en zuiver. - Dit zou ze
zich waarschijnlijk niet meer herinneren, want ze dacht nooit meer aan zijn woorden,
zoomin als aan haar eigene. Wat ze met hem sprak, wist ze niet, - of liever: ze wist
het bij voorbaat. Ze schonk hem likeur in een klein kristallen glas en kende het rhytme
waarin hij dit uitdronk. Als hij zich vergiste, en te vroeg zijn hand weer uitstrekte,
dan vatte ze die. - Wacht even. - Een minuut later reikte ze hem dan soms het kelkje
aan. - Als hij weg was, keek ze nog lang naar hem in gedachten, en dan was het of
Helge tegenover haar zat, want
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ze hadden over Helge gepraat. Hij en zij waren nu één in hun beschouwing van den
vriend en voelden eenzelfde bewogenheid: zijn hoofdhaar werd dun en wit, de
jukbeenderen leken meer en meer naar voren te komen - hoe gaaf en edel zou die
kop zijn als hij gestorven was!
Mevrouw at in de keuken, ze hield niet van de gedekte tafel en de etensdampen
in haar zitkamer; ze liet zich door Marie uit de pannen opscheppen. - Nog één
aardappel, Marie - leg hem links van de anderen. Gelukkig wist Marie wat links en
rechts was. - Er bestonden voor mevrouw bepaalde verhoudingen tusschen de
gerechten op haar bord; die verhoudingen, telkens even verstoord, werden telkens
hersteld. Dit beteekende voor haar: eten - maar dat was ze zich niet bewust. Had ze
een klein bakje naast haar bord met gekookte vruchten, dan werd het spel
ingewikkelder en boeiender, en Marie bereidde vaak vruchten, ze meende dat
mevrouw er dol op was.
Die twee vrouwen begrepen weinig van elkaar, zonder het te beseffen, - en dus
hinderde het niet. Als ze zoo samen aan de keukentafel zaten, vroeg Marie zich wel
eens af, waaraan de ander denken zou, maar had daaromtrent geen vermoeden, en
dan praatte ze maar weer wat in zichzelf, zooals de meeste eenzame menschen doen.
Ze vond haar dienst saai, maar lang niet slecht, en ze had zich door de jaren heen
leeren schikken. Toen mijnheer nog leefde, was het wel anders geweest, die kwam
altijd weer van buiten, en maakte soms een praatje, zijn hoofd om de keukendeur.
Met mevrouw scheen hij anders weinig conversatie te hebben. Misschien was
mevrouw wel een haartje gek, dacht Marie - maar ook dat hinderde niet.
's Avonds haalde mevrouw haar handwerkdoos te voorschijn, die onder den divan
stond: hij was te groot om in een kast te bergen. Marie bromde wel eens: laat mij het
toch doen, u kunt dat zware ding niet meer tillen - maar zoodra de doos op den stoel
stond, was mevrouw alle inspanning vergeten. Ze zette hem steeds op denzelfden
stoel. Een enkele maal nam mevrouw zich voor, niets nieuws te beginnen, voor ze
al het oude had afgewerkt - maar dat vergat ze weer. Telkens zag ze een nieuwe
mogelijkheid, door andere samenvoeging van kleuren en een nog niet beproefde breiof haaktechniek. Enkele uren achtereen kon ze zich volkomen geven aan de uitvoering
van iets nieuws; - daarna, als de lust tot daden was opgebrand, begon weer het
gedachteloos aanschouwen - en de avond eindigde zooals de morgen had ingezet.
Toen ze gestorven was, en Berend Jaekel haar zoo had zien liggen, liet hij een
afgietsel maken van haar gezicht, en hing dat in zijn kamer. De oogen waren gesloten,
en toch lag voor hem in dit gelaat alle heerlijkheid van het zien.
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Kroniek
Weerglas
Het politieke en economische weerglas in Europa duidt op spanningen, naderende
onweersbuien. Voortdurend is iets onheilspellends op til. Verschuivingen in het
algeheel bestel, verkruimeling van machten. Manifestaties van ongehoorden omvang,
een carnaval van propaganda, een luidruchtige stoet van leuzen van eer, bloed en
nationalisme is trekkende door alle landen, zooals eens de tooverwoorden vrijheid,
gelijkheid en broederschap zich deden gelden over de wereld. Men zoekt - terecht
of ten onrechte - rechtstreeksche verbanden, aanknoopingspunten met de cultuur,
met de kunst, met de beschaving in het algemeen. Voorloopig klopt men dan echter
nog tegen een ander weerglas, welks wijzer zich - helaas - langzaam terugbeweegt
over den breeden sector ‘onveranderlijk’. Er is, drukbezochte kunstuitstallingen ten
spijt, een wegebbende aandacht overal bespeurbaar, er heerscht onverschilligheid,
er is een groeiende vervreemding en geen herkenning, geen weerklank. Het geluid
heeft in de ruimte, waarin wij leven, een nieuw en machtig klankbord wel van noode.
‘Sedert dertig jaar,’ schrijft Germain Bazin voorin L'Amour de l'Art, het moderne
Fransche tijdschrift, waarin o.a. Waldemar George een onderdak heeft gevonden, ‘is
de schilder de uitgewekene naar een wereld van geheimzinnigheid. Hij eischt
gebiedend dat wij, de tam geworden beschouwers, afstand doen van onszelf om ons
te vereenzelvigen met zijn eigen inzichten. Alleen daarom al kan men de kunst van
de laatste 30 jaar niet zonder nadere verklaring begrijpen. Om een Matisse ten volle
te bewonderen moet men op de hoogte gebracht worden van het geval Matisse, om
een Picasso te waardeeren moet men zich eerst rekenschap geven van het geval
Picasso, om een Chirico te begrijpen, moet men zich het geval Chirico eigen maken.’
In Bazin en in hem niet alleen, wekken al deze gevallen tenslotte even zoovele c a s u s
b e l l i op. ‘Het wordt tijd dat de schilder ons een levensruimte teruggeeft waarin wij
niet alleen hem, maar voor alles onszelf terugvinden, zooals wij ook nu nog in een
Rubens of in een Poussin, twee polen, toch ons zelf kunnen ontdekken.’ ‘Dat wat in
de wereld voorvalt,’ zegt Bazin verder, ‘heeft voor den schilder weinig of geen
beteekenis meer. Is er ooit een bewogener tijd geweest waarin het a c t u e e l e voor
den schilder zoo weinig actueel was. Maar nimmer, besluit de schrijver, zijn juist
twee schilders zoo actueel als de twee die in hun tijd, volgens de kenners, de
onverzoenlijkste contrasten waren, de een die boven den schijn der dingen aan het
mysterie van het wezen der natuur heeft geraakt, de ander, die in den mensch de
diepten heeft gepeild van het menschelijke. Zal onze tijd nu ook zijn Vermeer krijgen
of soms zijn Rembrandt mogen tegemoet zien?’
Is deze vraag inderdaad actueel geworden nu Amsterdam en Rotterdam
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haar dit jaar ten scherpste schijnen te accentueeren? Zeer zeker niet in deze beperking.
Men behoeft er het werk van de Marissen en Israëls maar op aan te kijken om te
weten, dat Vermeer en Rembrandt, al ruim 50 jaar terug, een actieve, wezenlijke
kracht voor de schilderkunst hebben beteekend. Deze kracht gold toen in hoofdzaak
het licht en de kleur, zij beteekent thans misschien meer de psychologische analyse
van het innerlijk wezen en het tot leven wekken en tot een zelfstandig bestaan voeren
van het ding zelf, want Vermeer is toch voor ons meer dan de schilder van het licht,
de magische bijna nieuw-zakelijke stillevenschilder, de op het classicisme
georiënteerde, de Delftsche Poussin tegenover den Amsterdamschen mysticus.
Doch een les, een leering, doch actueel, een bron voor de teruggetrokken schilders?
Wij kunnen die actualiteit niet zien. Het geval Rembrandt was ook in de 17de eeuw
niet ieder duidelijk en het heeft tot 1860 geduurd eer het geval Vermeer een verdediger
en een aanhang heeft gevonden. In de uiteindelijke onoplosbaarheid van deze gevallen
moeten wij blijven gelooven en over het verslappen van de aandacht en over het
terugwijken van den kunstenaar moeten wij niet te zeer wanhopen. Al meer dan eens
in de geschiedenis heeft dit beteekend, dat in een langzaam en langdurig proces een
nieuw contact met de natuur wordt gezocht. Deze terugkeer zal - naarmate zij bewuster
wordt ervaren - de logische noodwendigheid van dezen gang des te praegnanter en
overtuigender kunnen bewijzen. Zoolang die nieuwe waarden niet gevonden zijn,
zullen de oude waarden in het algemeen niet dan tijdelijk kunnen boeien.
V. G.

Friedrich Jerusalem
De nationale branding in Europa werpt op de kusten der stillere landen, als de
geteisterde kostbare vracht van een schipbreuk, het geestesgoed der uitgebannen
joden en communisten. Er is werk voor de strandvonders der kleine landen! Tot nu
toe heeft, merkwaardig genoeg, het gilde der vertrokken schrijvers de overhand. Van
beeldende kunstenaars is minder openbaar geworden. Een Käthe Kollwitz b.v. is
gebleven in het Derde Rijk.
F r i e d r i c h J e r u s a l e m , die tot Februari 1933 in Duitschland voor zijn
schilderwerk ingang vond, is nu zwerver in de Tiroolsche bergen, waar een
Nederlandsch vacantiereiziger hem en zijn werk ontdekte en het laatste mee naar
ons land bracht. Het leek mij zuiver en van beteekenis genoeg om het hier met twee
afbeeldingen van zijn groote waterverfteekeningen in te leiden.
F r i e d r i c h J e r u s a l e m is 17 Dec. 1888 in Weenen geboren. Als gymnasiast
werd hij - wien van ons is dit niet zeer gemeenzaam - beurtelings door de muziek en
de schilderkunst geboeid, tot hij eindelijk zich volledig tot dit schilderen bekeerde
en in München op de academie les kreeg van von Habermann en Becker-Sundahl.
Later is hij nog bij Simon in Parijs geweest.
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De oorlog bracht hem als officier aan de italiaansche en russische fronten. Pas in
1925 kan hij weer gaan schilderen. Aangetaste longen dwingen hem tot rust in de
bergen en in het zuiden. Tentoonstellingen van z'n werk volgen van 1928-1935 in
Frankfurt a. M., München, Keulen, Weenen, Zürich. Groote fresco's heeft hij in 1931
te München (von Lipperheide Palast) geschilderd.
Wat ik van hem zag waren een reeks waterverfteekeningen van opmerkelijk groot
formaat. Hij teekent met de verf meer dan dat hij schildert; het blanke vlak van het
papier doet daarbij sterk mee. Daardoor wordt even een Japansche/Chineesche
herinnering wakker. Hij is daarbij zeer licht van tinten; in tint bijna over-gevoelig.
De lijn is overwogen, precies neergezet en met een duidelijk gevoel voor het
melodieuze van een lijn. Hij styleert onmerkbaar, zonder het spel der vormen al te
sierlijk te maken. Hij blijft wezenlijk ingaan op de dingen. Zelfs de onhandige, naieve
wendingen, die zonderling contrasteeren met onloochenbare kunde, verzwakken niet
den indruk van een begaafdheid, die zich niet moeiteloos uitviert, maar met zin voor
de eischen van een grootere compositie, landschap, stilleven en figuur schildert.
Er zit in al het werk een neiging naar groote vormen, groote oppervlakken en
algemeenheid, zonder dat hij deze grootheid reeds geheel vervullen en verwerkelijken
kan. Zijn fijne, teere tinten en zijn subtiel aangeven van sommige vormdeelen
weerspreken dan de allure van het geheel, dat dan ijler en leeger lijkt dan het in aanleg
blijkbaar bedoelde te zijn. De koeien en het drinkende kalfje (geen Hollandsche maar
een Tiroolsche stal) zijn een goed voorbeeld van zijn vermogen de plastiek der
levende vormen straf, tegelijk gevoelig en algemeen, aan te geven. Dit werk, uit
1934, is kennelijk sterker van spanning en ruimte dan vorige, die meer de bekoringen
hebben van een teere gestemdheid in de blank en ijl gehouden kleuren.
Moderne invloeden zijn daarin op getemperde wijze zichtbaar. Zonder dat hij in
eenig opzicht lijkt op bekende modernen - integendeel, zelfs het zwakste werk heeft
een zeer apart, eigen karakter - heeft hij toch in compositie en vormgeving iets
ondervonden van de abstracte richting om en nabij de cubisten. Hij spreekt zichzelf
daarin uit, met een wonderlijke vervloeiing van zijn picturale en muzikale
gevoeligheid. Wellicht is dit de groote weemoedige charme van dit open, wondbare,
onbeschermde werk, dat er de romantische vermenging in leeft van een muziek van
tinten en klanken.
Een laatste werk (uit 1935) van een grijzig sneeuwlandschap in Tirol vat feitelijk
den geheelen Jerusalem samen. Aanvankelijk heeft dit in details der vormgeving iets
tegen, maar het wint en overwint op den duur. Het is alles zeer precies en gevoelig
gegeven, maar het geheel ademt een vage, droomerige, noodlottige gestemdheid,
een verteederde, stille wanhoop. Sterk of fel is dit niet, maar het is dichterlijk, zuiver
en met de verfijningen van de dingen, die niet gespierd en actief, maar weerloos
overgegeven zijn aan stormen en wind-
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stilte. Dat deze gesteldheid zich toch gaaf en apart weet te handhaven, waardoor ze
onmiddellijk boven het (overigens lage) gemiddelde van tegenwoordig uitkomt, geeft
blijk van een innerlijk, dat een volle aandacht rechtvaardigt.
A.M. HAMMACHER

Een monument voor G.J. de Jongh
Met benamingen moet men voorzichtig zijn. Is het wel een monument, het
gedenkteeken voor G.J. de Jongh, vroeger directeur van gemeentewerken te
Rotterdam, daar aan het einde van den tuin, als ter afsluiting van den vijver in dezen,
achter het nieuwe museum Boymans opgericht? Men kan het op goede gronden
ontkennen. Het begrip monument onderstelt uiteraard een mate van monumentaliteit
en met alle waardeering voor wat ir. A. van der Steur, de beeldhouwer L. Bolle en
de sierkunstenaar Jaap Gidding tezamen hebben gemaakt, monumentaal mag men
dit stellig niet noemen.
Hoog is het genoeg. Ook groot genoeg. Eerder dan van der Steur hebben andere
ontwerpers van een monument voor den man, die een zoo belangrijk aandeel in de
ontwikkeling van Rotterdam heeft gehad, dit nog wel grooter gedacht. Het ‘pantheon’
van bouwmeester Kromhout, dat op de kade aan de Maas, bij het Park had moeten
komen. Misschien was dit monumentaal, kolossaal was het zeker geworden. Zoo
kolossaal - ook zoo duur - dat men het denkbeeld niet aankon. Een prijsvraag voor
een gedenkteeken, dat in de rivier zou staan, is mislukt. Toen hield men dan maar
liever beide voeten op den grond, in tweeërlei beteekenis. En het verlangen, de
intusschen tot een netelig probleem verscherpte vraag eindelijk eens ‘practisch’ op
te lossen, had tot gevolg, dat de practische zin het won van de waardigheid. Men
schreef opnieuw een prijsvraag uit, ditmaal voor een ververschingsgebouw, dat dan
de basis moest zijn voor een toren, die uitzicht zou geven op de rivier.
Uitdrukkelijk werd de wenschelijkheid te kennen gegeven, dat men ‘het monument
zooveel mogelijk bij het leven zou betrekken’. Terecht. Krachtig had G.J. de Jongh
vele jaren midden in het leven van de stad gestaan; inderdaad was het dus wenschelijk,
het hem te wijden monument ‘bij het leven te betrekken’. Doch waarom bij het
café-leven?
Architect J.P.L. Hendriks maakte een ontwerp. Evenals meer dan tweehonderd
andere, ingezonden ontwerpen, kon dat van Hendriks de jury (men las het in haar
rapport) ‘geen volkomen bevrediging’ schenken. Toch werd het bekroond. Maar
uitgevoerd is het niet.
Nu heeft men een gedenkteeken van ir. van der Steur. Kleiner en eenvoudiger. De
toren is een obelisk geworden en de belvédère een bank.
Hoog, zei ik al zooeven, is het niettemin genoeg. Meet de granieten zuil niet twaalf
à dertien meter? Ook groot genoeg: zestig meter strekt de breedte. Maar hoog is nog
niet verheven, groot niet altijd grootsch en de uitkomst van hoog maal groot slechts
zelden monumentaliteit.
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Stellig voldoet het gedenkteeken aan een bestemming. Den museumtuin sluit het
voortreffelijk af. Doch was die bestemming gelijk aan het doel? Eert men aldus de
nagedachtenis van iemand, aan wiens vooruitzien, durf en doortastendheid voor een
aanzienlijk deel te danken is, dat een provinciestad zich tot een wereldhaven heeft
ontwikkeld? Is er in den bevalligen rhythmus der aangenaam vloeiende lijnen, door
strengere gesteund, welke een open, sierlijken vorm, evenwel geen volume omvangen,
iets, dat aan een niet enkel breede, maar tevens moedige opvatting, aan zekerheid
van inzicht, aan vastberadenheid en doorzettingskracht kan herinneren? De zuil is
toch wel statig.... Zeker, doch het verschil tusschen statig en monumentaal, gelijk
aan dat tusschen gebaar en karakter.
‘Eerst over een vijftien jaar zal men het monument wezenlijk kunnen beoordeelen,’
is er gezegd. Achter den muur (van Duitsche zandsteen en met de hand gevormde
baksteen uit Leiderdorp), die het eenerzijds omperkt, heeft men een halven ring van
eschdoorns geplant, die later een boven den muur uitreikende haag van groen zullen
vormen en het gedenkteeken dan de geslotenheid geven, welke het nu nog ontbeert.
Maar zal het dan niet een weinig een mausoleum gelijken? De haven gaat slecht,
doch dáár is het, willen wij hopen, ook dan toch de tijd nog niet voor.
Ziet men voorbij, dat het gedenkteeken geenszins monumentaal is - men kon
zeggen, dat men dit niet noodig acht - en laat men buiten beschouwing, dat het niet
beantwoordt aan hetgeen als zijn voornaamste doel moest zijn erkend, dan zal men
het wel om de gaafheid der sobere vormen en de distinctie van zijn bescheiden
verschijning waardeeren.
Deelen ervan kan men dat zònder beperking. Den kop van G.J. de Jongh, dien
Bolle maakte in een vereenvoudigd realisme, zonder verwaarloozing van den
natuurvorm, doch ook zonder onnoodige en ongewenschte, naturalistische accentuatie
van zoogenaamd karakteristieke details, als wenkbrauwen, knevel e.d. Doordat ziekte
den beeldhouwer in zijn werk heeft gestoord, zijn hekken, die het platform aan den
waterkant zullen afperken en welke Bolle zal sieren met gebeeldhouwde motieven,
aan het leven van den herdachte ontleend, niet tijdig klaar gekomen; daar zal men
zich pas later een oordeel over kunnen vormen. Wel gereed, ook in den zin van
geestelijk voldragen, evenzeer als in de stoffelijke uitvoering voltooid, ligt op een
lager niveau, even boven het vijvervlak en daar aan grenzend, een glasmozaïek. Jaap
Gidding heeft daar den wasdom der stad, in de jaren der werkzaamheid van G.J. de
Jongh (1879-1910) en de toen reeds door hem ontworpen, doch eerst na zijn aftreden
tot stand gekomen verbeteringen en uitbreidingen in verbeeld.
Dit is voortreffelijk werk. Geen nuttelooze imitatie van Byzantijnsche of andere
oude techniek, maar een zuivere toepassing van een door materiaal en bestemming
bepaald procédé. Misschien stelt men er belang in, dat voor
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de uitvoering van Gidding's ontwerp - in de werkplaatsen van Aug. Wagner te Berlijn
- 250.000 ‘steentjes’ zijn gebruikt. Opmerkenswaardiger lijkt, dat deze toepassing
van mozaïek in de buitenlucht, de eerste in Nederland is. Maar behalve dus met
mogelijken invloed van de weersgesteldheid, die hem noodzaakte op zijn hoede te
zijn voor eventuëel verkleuren, moest de ontwerper nog met een tweede omstandigheid
rekening houden. Het aspect van een teekening in de besloten ruimte van een atelier
is niet gelijk aan den aanblik buiten, waar de verhoudingen anders zijn en ook de
lichtwerking zich doet gelden. Jaap Gidding heeft dit vraagstuk uitnemend opgelost.
Zijn compositie geeft een overzicht van de havens en de rivier, met de op of nabij
haar oevers liggende steden en dorpen; den stroom en de havens in zilvertint, de
bebouwde oppervlakten en de (destijds, in 1910, nog) vlakke, evenwel in het ontwerp
der stadsontwikkeling reeds meegeprojecteerde gronden in verschillende, min of
meer heldere, niettemin zachte nuancen van rood, geel en groen. Blauw en wat goud
in de wapens der onderscheiden gemeenten, als siermotieven aangewend, geven de
samenstelling van kleur tintelende accenten. Opmerkelijk is, dat Gidding den
karakterloozen pronk, veelal aan heraldische gegevens eigen, heeft weten te vermijden.
Wat voorzichtig beraad moet hebben vereischt, dat echter in de uitkomst geenszins
als hinderlijke angstvalligheid is te bespeuren.
Even luchtig, maar kernachtig lenig van lineatuur, als fijn en toch krachtig van
kleur, bekoorlijk zonder wuftheid, rijk aan expressie zonder nadrukkelijkheid, sluit
dit glasmozaïek zich voortreffelijk aan bij het glanzige en facetteerende, de tinten
van den hemel, het groen der boomen rondom, het goudgeel van den morgen en het
karmijn van den avond weerspiegelend vlak van den vijver.
KOOMEN

Beeldhouwwerk van Ernest Wijnants bij Buffa te Amsterdam
Het moet vele jaren geleden zijn, dat de Mechelaar Ernest Wijnants een inzending
had op een tentoonstelling van den Hollandschen Kunstenaarskring, en wat wij
sedertdien hier te lande van hem zagen - het thans bij Buffa getoond houten
mannenborstbeeld bijv. herinner ik mij van een tamelijk recente Belgische expositie
in Pulchri - bleek onvoldoende om een indruk te geven van wat hij wil en kan. Tot
de belangrijksten van dezen tijd mag Wijnants, naar het mij toeschijnt, stellig niet
gerekend worden: hij doorstaat geen vergelijking met figuren als George Minne of
Despiau, John Raedecker of Barlach. Maar niettemin is hij een gevoelig en bekwaam
beeldhouwer; een die, alle stijlinvloeden in dit zeer uiteenloopend werk ten spijt, iets
persoonlijks heeft te zeggen, en het altijd verdienstelijk, soms uitstekend, weet te
zeggen.
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FRIEDRICH JERUSALEM WATERVERFTEEKENINGEN SNEEUWLANDSCHAP TIROL

FRIEDRICH JERUSALEM WATERVERFTEEKENINGEN EEN STAL IN TIROL
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MOZAIEK NAAR ONTWERP JAAP GIDDING - UITVOERING VER. WERKSTÄTTEN AUG. WAGNER - BERLIJN

MONUMENT DE JONGH TE ROTTERDAM ARCHITECT IR. V.D. STEUR MET MEDEWERKING VAN GIDDING
(MOZAIEK) EN BOLLE (SCULPTUUR)
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Op het laatste valt in dit oeuvre de nadruk: Wijnants is in de eerste plaats een goed
vakman. Hoewel talrijke zijner beelden een zinnebeeldige bedoeling hebben en
verschillende eronder sterk den trek naar een monumentale styleering vertoonen,
mag hij in den grond firstly and lastly een artisan heeten, een, wien het eenvoudig
ambachtelijk bewerken der schoone materie een natuurlijk genoegen schenkt. Innerlijk
lijkt hij mij niet altijd sterk gedreven, en niet sterk genoeg ook als persoonlijkheid,
om zich een eigen duidelijken stijl in den grooteren zin te scheppen, hoezeer hij zulk
een stijl ook behoeft, hoezeer hij de natuurvormen zoekt te ‘sublimeeren’. Dit gelukt
hem het volledigst in zijn vrouwetorsen en zijn vrouwefiguren, zooals op deze
tentoonstelling de Eva en het Scherzo, juist daar in zulke meer levensechte werken
het stijlelement zich niet opdringt, als het ware een ongemerkte toegift beteekent.
Heel curieus is, dat van de beide zoojuist vermelde vrouwefiguren het eene werk
(het Scherzo) in hout gekorven werd en het andere (de Eva) in brons gegoten, terwijl
de afstand in vormbehandeling nauwmerkbaar is. En dan kan men zich gemakkelijker
m.i. de Eva (omgekeerd) in hout uitgevoerd denken, dan het Scherzo in brons; m.a.w.
blijkt Wijnants vooral een bewerker van het hout, hetgeen trouwens niet zal
verwonderen wanneer men bedenkt, dat hij voortkwam uit de Mechelsche
meubelindustrie.
Het vroege werk Rhythme bewijst ons, dat hij ondanks dit feit toch de phase van
het kantig losse, impressionistische modeleeren gekend heeft. Een ander vroeg werk,
de stappende vrouwefiguur Na het bad, was evenwel niet impressionistisch, zij het
aanmerkelijk naturalistischer dan de aanwezige latere, ongetwijfelde sterkere beelden
zooals Eva, Scherzo, Echo en de groote en kleine gipsen vrouwetoren. Het
gecompliceerd geheel overziend gaf de expositie den indruk, dat de beeldhouwer,
ondanks alle zoekende omzwervingen op stijlkundig terrein, een grooten essentieelen
groei moet hebben doorgemaakt: zéker was het laatste der getoonde plastieken, de
groote tors, een verheugend gaaf, sober en rijp werkstuk, dat mede veel goeds doet
verwachten in de toekomst.
JOS. DE GRUYTER

Boekbespreking
J. Slauerhoff, Het Leven op Aarde, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1934.
Met dit verhaal - nu inderdaad een roman - heeft Slauerhoff m.i. geheel bereikt wat
hem, twee jaar vroeger, met ‘Het Verboden Rijk’ althans lang niet zoo ten volle
gelukt was: ons een voorstelling te geven van het verbijsterend verwarde en
geheimzinnige leven in de binnenlanden van China. Bij de lectuur wrijven wij nu en
dan onze oogen uit, lezen nogmaals en nogmaals, maar ja, het staat er, al is het
onduidelijk soms, en, al is het ons bijna allemaal even vreemd en verwonderlijk, een
voorstelling krijgen wij er ten
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slotte toch wèl van. Den innerlijken gloed van ‘Larrios’ heeft Slauerhoff helaas
totnogtoe niet teruggevonden, maar zijn visionnair uitbeeldings- en
typeeringsvermogen is nog steeds stijgende.
Echter, ook van dit boek geldt wat, in het vorig Elsevier-nummer, van Debrot's
M i j n Z u s t e r d e N e g e r i n werd gezegd: stellig niet alleen om beschrijving en
dramatiek werd het geschreven, maar in de eerste plaats om uiting te geven aan
levensgevoel, hier zonder twijfel volkomen uitgegroeid tot levensopvatting. Aldoor
sterker wordt Slauerhoff's bittere afkeer van ‘het leven op aarde’, op de europeesche
aarde en onder europeesche menschen dan vooral; slechts in vergetelheid van alle
werkelijkheid, in de benevelingen der poëtische fantasie, al dan niet door intoxicatie
opgeroepen, bestaat voor den hoofdpersoon van dit verhaal eenig geluk, en ik geloof
dat de geestelijke vader van dezen hoofdpersoon er niet ver van af is hem schoongelijk
te geven. In elk geval heeft hij 's mans visie op wereld en leven met verbeten en harde
kracht en met klaarblijkelijke ingenomenheid weergegeven. Er is iets hoonends in
de, maar weinig varieerende, wijze, waarop deze hollandsche geneesheer-schrijver
voortgaat zijn mede-europeeërs zijn hatende verachting in 't gezicht te werpen, maar
natuurlijk kunnen wij hem daarvan, uit artistiek oogpunt, geenerlei verwijt maken.
Trouwens ook zijn vrienden de Chineezen schetst hij ons niet bepaald als engelen!
Men krijgt den indruk dat hij, liefst van al, het gansche bedorven menschdom (eenige
bekoorlijke nimfen allicht uitgezonderd) van de schoone aarde zou zien verdwijnen
om alleen de fijne en teedere landschappen over te houden.
Ik sprak nog even van M i j n Z u s t e r d e N e g e r i n . Bij de lezing van
Slauerhoff's roman dacht ik n.l. telkens en met zekere heimwee aan dat andere
exotische verhaal terug. Hoeveel genietbaarder zou mij ‘Het Leven op Aarde’ zijn
geweest, als het geschreven was in den rustig beheerschten, voornaam-correcten stijl
en taal van Debrot's boekje! Slauerhoff doet blijkbaar nog altijd niet de geringste
poging zijn slordige vormen te herzien, zijn hinderlijke fouten en nonchalances af
te leeren. Meent hij zich die wel te kunnen permitteeren? Coquetteert hij er misschien
zelfs wat mee? Jammer, jammer! Hij kan toch eigenlijk zelf geen plezier hebben in
zinnetjes als: ‘Ik heb van de opvarenden geen van allen gekend’ (blz. 9), of: ‘De ups
en downs van de pas begonnen overstrooming konden hier veilig worden uitgevierd’
(blz. 99). Misschien past het in Slauerhoff's levensbeschouwing te schrijven: ‘Aan
die omstandigheden hebben meerdere (= mehrere, in 't hollandsch: verscheidene.
H.R.) boeren hun hongerdood t e d a n k e n ’ (blz. 100). Maar beslist foutief is toch
b.v. weer: ‘Uit de verte over dit land heenziende was het niets dan een breed gerimpeld
geheel’ (blz. 111).
Onjuistheden als deze zijn echter voor mij niet het betreurenswaardigste van
Slauerhoff's taal. Veel meer stoot ik mij in zijn werk aan sommige droog en stroef,
blijkbaar norsch onverschillig neergepende bladzijden - ergerlijk
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vooral als men bedenkt, dat hij het zóóveel beter kan! (Ettelijke periodes bewijzen
het ook hier). Dézen hoon van zijn lezers zijn wij ten slotte wèl gerechtigd den dichter
en dichterlijken prozaïst kwalijk te nemen.
H.R.

Johan van der Woude, Belle van Zuylen, Amsterdam, ‘De Spieghel’,
zonder jaartal.
‘Enkele data verschoof ik, terwijl ook de plaats van handeling een enkele maal werd
gewijzigd,’ zegt de schrijver in zijn nawoord. Ik weet niet of hij wel heelemaal het
recht had tot deze wijzigingen. ‘Historische roman’ of niet - het gold hier nu eenmaal
een historische figuur en ik geloof dat het beter is zich dan ook geheel, of zooveel
eenigszins mogelijk, aan de bekende historische feiten te houden.
De kwestie is dat Van der Woude ‘niet in de eerste plaats’ een historischen roman
heeft willen schrijven, maar een psychologischen. Als gewoonlijk op voet van oorlog
met het woordgeslacht1) zegt hij, uitdrukkelijk van zijn r o m a n sprekende: ‘zij wil,
binnen bepaalde grenzen, het leven schetsen van een vrouw, die wij ook in onze
dagen om ons heen kunnen vinden’. Bedoeld is blijkbaar: een vrouw zooals wij er
ook in onze dagen en om ons heen kunnen vinden. Het is het onmiskenbaar moderne
karakter van Belle dat hem verrast en geboeid heeft. Hij noemt haar ‘een in de
geschiedenis der emancipatie van de vrouw ver vooruitgeschoven post’.
Heel goed. En het is mij een genoegen volkomen te erkennen, dat Van der Woude,
van zijn standpunt uitgaande, zijn doel bereikt heeft. Zijn Belle van Zuylen is een
ménsch, en een vrouw zooals wij er allen kennen in onzen eigen tijd. Maar daardoor
is dan ook van haar extra-bizondere charme nogal wat verloren gegaan. Dit boek
lezende vragen wij ons wel eens af, waar het nu eigenlijk aan lag, dat mannen als
Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant (om maar alléén de
voornaamsten te noemen) een zoozeer buitengewoon verschijnsel in Mad. de Charrière
bewonderden. En dat wij dit doen is zonder twijfel ten deele Van der Woude's schuld.
Hij heeft zijn heldin niet volledig recht gedaan. Waarom niet eenige geestige brieven
van haar in authentieken vorm opgenomen? Er zijn er genoeg te vinden! En vooral:
waarom heeft Van der Woude haar niet laten praten zooals zij waarschijnlijk hééft
gepraat met haar groote vrienden: levendig en spiritueel boeiend, brillant intelligent,
humoristisch en sarcastisch? Dit zou misschien wel zeer moeilijk zijn geweest - ik
geef het gaarne toe. Maar ja.... toch eigenlijk wel zéér gewenscht! Tot beter begrip
van deze hoogst interessante vrouw en haar tragische lot.
H.R.

1) Ofschoon zéér vaak de n's van lidwoorden en adjectieven voor mannelijke substantieven in
den 3en of 4en naamval weglatende, voegt hij ze juist in den éérsten naamval in; schrijft b.v.
dat ‘den man nu in het kasteel was’ (bl. 59).
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Elizabeth Reitsma, Don Juan, een moderne legende, Amsterdam, P.N.
van Kampen en Zoon (zonder jaartal).
Het is jammer dat Elizabeth Reitsma zich zoo zeer in haar eigen werk vergist heeft,
dat zij haar vier verhalen te zamen tot ‘een moderne legende’ ging verheffen. Haar
novelletjes zijn heelemaal niet modern en ze hebben niets van hetgeen een legende
karakteriseert. Het Don-Juan-motief - de man die liefde wekt, liefde neemt en
vertrekken moet - is er juist een dat op het oogenblik hopeloos aan het verouderen
is. Een twintig, dertig jaar geleden was het een motief, dat de algemeene belangstelling
bezat, al kende men den Don Juan reeds veel langer! Maar in de periode dat de vrouw
bezig was haar onafhankelijkheid te veroveren en zij toch nog verstrikt zat in de
oude, half onbewuste, liefdedroomen, werd het conflict opeens veel scherper gevoeld.
Want juist waar de vrouw haar eigen, individueel leven als een waardevol bezit had
leeren kennen, waar zij dus in het liefdeleven niet alléén overgave zocht, maar tevens
verlangde door haar eigen psychische eigenschappen als een waardevol partner te
worden erkend, daar ontstond een smartelijk gemis, een dieper derven ten opzichte
van het type man, dat juist dèze vrouwen toch nog bleef aantrekken: de Don Juan.
De Don Juan toch is of blijft niet geboeid door psychische factoren, en de
achtergebleven vrouw moet tot het smartelijke inzicht komen dat, wat zij meende
haar grootste gave te zijn, den Don Juan niet aantrok.
Over deze zieleconflicten in de vrouw vertelt Elizabeth Reitsma, doch zooals zij
het beschrijft is het niet nieuw - zij laat het gebeuren in de oude, blind-weg gekwetste
vrouwenziel. Wel is er in een enkelen zin een eerste klank van een ander inzicht
waarneembaar: ‘Zij meende, dat er niets schooner voor een vrouw was dan dit, de
algeheele overgave. Zij gelooft thans, dat er nog iets edelers is: de mensch in haar.’
Dat is het juist, wat wij in deze verhalen te sterk missen: het algemeene, het
menschelijke. Deze vrouwen zitten en blijven als in een kooi van machtelooze
droomen gevangen. De denkfout der schrijfster is deze, dat zij meent modern te zijn.
Want al zijn deze droevig ontnuchterde vrouwen nooit gehéél uit den tijd, toch is er
in de vrouw iets wezenlijks veranderd: haar houding ten opzichte van den man. Zij
is critischer, haar blik is helderder geworden. Zij weet beter wat zij wil, de man zelf
is in haar oog veranderd.
De verhalen van Elisabeth Reitsma zijn zacht en teeder, zij hebben iets edels, maar
zij zijn tevens te weinig beheerscht en te weinig reëel. Soms zijn ze te verheven, van
een verhevenheid die met citaten werkt, of die met zelfmoord en psychische
gebrokenheid als met de gewoonste dingen dezer wereld speelt. Ik geloof dat Elisabeth
Reitsma's talent niet op het gebied van het proza ligt; dat gene wat zij bedoelt is voor
haar beter in een vers dan in een novelle uit te drukken.
JO DE WIT
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M. Nyhoff, Nieuwe Gedichten, Amsterdam, Em. Querido's Uitgevers-Mij.
Ofschoon er in dezen nieuwen bundel van Martinus Nyhoff een aantal zeer schoone
gedichten voorkomen, die ons doen zien, dat deze dichter nog in de volle kracht van
zijn kunnen staat, kunnen wij niet verheelen, dat de bundel als geheel ons toch een
teleurstelling geworden is. Wij zouden hem kunnen beschouwen als een aanvulling
van ‘Vormen’, want de verzen die zich bij dien bundel minder goed zouden aansluiten,
zijn volgens ons al te zeer experiment gebleven om het karakter van ‘Nieuwe
Gedichten’ te kunnen bepalen. Het lange gedicht ‘Awater’ bijvoorbeeld, waarin de
dichter klaarblijkelijk ernstig naar nieuwe wegen heeft gezocht, kunnen wij niet als
geslaagd beschouwen. Men kan zich echter ook afvragen, of deze door den dichter
zoozeer begeerde vernieuwing van zijn werk, poëtisch gezien noodzakelijk was. Is
het werkelijk waar, dat Nyhoff in ‘Vormen’ zich zoozeer vast geschreven heeft, dat
hem alle wegen werden versperd? In dat geval zou men het beste gedeelte van dezen
nieuwen bundel feitelijk als persoonlijk epigonisme moeten beschouwen, een
waardeschatting die wij niet gaarne voor onze rekening zouden nemen. Want
gedichten als ‘Aan een Graf’, ‘De nieuwe Sterren’ en ‘De Hofstee’ beteekenen een
zeer wezenlijke verrijking van ons poëtisch bezit. Deze gedichten zijn frisch en
oorspronkelijk en komen onze dichterlijke letterkunde binnenvallen als bestond er
geen Nyhoffsche vormleer in onze poëzie. Dat Nyhoff deze oorspronkelijkheid heeft
weten te bewaren en zelf niet het slachtoffer geworden is van zijn leer, mogen wij
als een gunstig teeken aanzien voor de toekomstige ontwikkeling van zijn talent. Wij
kunnen slechts betreuren, dat van deze ontwikkeling slechts embryonale vormen
zichtbaar zijn geworden in dezen bundel. Misschien ware het daarom beter geweest,
indien Nyhoff de publicatie van deze nieuwe gedichten nog wat had uitgesteld, tot
hij voor zich meerdere zekerheid zou hebben verworven omtrent de richting waarin
zijn poëtische ontwikkeling verloopen zou.
ROEL HOUWINK

H. Cornelius, De afgelegde Weg, Santpoort, N.V. Uitg. v.h. C.A. Mees
1934.
Dat de school van Albert Verwey, ofschoon zij in het hedendaagsche litteraire leven
niet meer op den voorgrond treedt, nog niet uitgestorven is, bewijst deze bundel. En
het is goed dat dit zoo is, want hoe ruimer de mogelijkheden der poëzie leven in onze
letterkunde, hoe minder groot het gevaar is voor verstarring en bloedeloos epigonisme.
Wanneer wij gewend zijn aan de gedichten van een Donker, een Marsman, een
Slauerhoff of een Nyhoff, dan zullen wij aanvankelijk ongetwijfeld moeite hebben,
om de verzen van H. Cornelius in hun waarde te verstaan. Want deze verzen hebben
slechts een
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zeer geringe plastiek, zij bewegen zich bij voorkeur in die eigenaardige tusschensfeer,
waarin droomen en waken in elkander overgaan. Van daar uit wordt het leven
overschouwd en opgeteekend. Elke vooropgezette litteraire pretentie is aan dit werk
vreemd, het volgt gehoorzaam de bewegingen des levens en legt ze vast in het
eigenaardig runenschrift der poëzie, dat soms nauwelijks te onderscheiden is van het
‘gewone’ spreken. Simpel, heel simpel is het meerendeel van deze gedichten. Zij
stellen er zich tevreden mee in onze aandacht een spiegel der werkelijkheid te zijn,
zij willen niet ook in deze werkelijkheid g e l d e n als ‘dingen’, die men van alle
kanten bekijken kan, zij blijven verbonden met het donkere rijk, waaruit zij
ontstonden. En toch voltrekt zich door het bijna-fluisterend gesproken relaas van
deze levensbewegingen heen een loutering. Het ik verliest al meer en meer zijn
fascineerende kracht, naar mate het in aanraking komt met het lijden van de wereld
buiten zich. De verzenreeks ‘1914.... 1918’ vormt de inzet daarvan. En op deze wijze
wordt de eenzaamheid van het ik, die in de eerste verzen van den bundel reeds als
een klacht beleden wordt, te niet gedaan en vervangen door een tweegesprek met
een goddelijk Gij, dat aan het ik zijn onvoorwaardelijke eischen stelt.
ROEL HOUWINK

Maurits Dekker, Aan beide Kanten van de Drempel, Amsterdam, J.L.
Joachimsthal 1934.
Dit is een knap boek, een van de knapste, die Maurits Dekker geschreven heeft. Het
spaart niets en niemand en daarom is het een boek, dat veel ergernis wekken zal en
zeker niet geschikt is in ieders handen te komen. Ik geloof niet, dat men aan een
schrijver als Maurits Dekker, die zóó bezeten is van de ontbindende krachten, die
leven in dezen tijd, nog vragen mag, waarom hij niet gestreefd heeft naar een
levensverbeelding, die zonniger perspectieven opent. Wie in zich zoozeer de wanhoop
der duisternis en de schreeuw der zelfvernietiging draagt als uit het werk van dezen
schrijver blijkt, die moet elk licht wel zien als een zwavelgeel schijnsel van bedrog
en ondergang.
Meesterlijk is dit boek, maar tegelijkertijd gruwelijk. En zoo zijn er vele boeken
in onzen tijd. Het is of hun schrijvers magisch worden aangetrokken door de rotheid
en ellende van de schijn-beschaving, die steeds verwoestender voortwoekert in het
leven der Europeesche volksgemeenschappen. De afwezigheid van elke objektieve
norm maakt deze boeken tot een soort pandaemonium, dat zeker niet bevorderlijk is
voor de opbouw van het zedelijk en maatschappelijk leven. Van daar dan ook, dat
het niet ongerijmd is een boek als dit van Maurits Dekker als verderfelijk te
kwalificeeren voor jonge menschen. Want de laatste menschelijke liefde, waardoor
dit boek gedragen wordt en die aan den rand van den ondergang eerst kan worden
bespeurd, ligt zóó diep verdoken in het moeras van het kwade, dat zij daarvan voor
meenigeen bijna niet meer te onderscheiden is.
ROEL HOUWINK
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Decorative Art 1935 - The Studio Year Book, London, 1935.
Moderne Bouwkunst in Nederland, No. 8, Binnenhuis-architectuur,
Rotterdam, W.L. en J. Brusse, 1934.
Het Engelsche boek brengt in een vloed van goede en uitstekende photo's het moderne
interieur van bijna de geheele wereld. Katwijk aan Zee is er te vinden, New-York,
Weenen, Kopenhagen, den Haag, Londen, enz.
Het Nederlandsche boekje geeft in 61 afbeeldingen en eenige plattegronden een
overzicht, te beginnen bij 1914, van interieurkunst van onze architecten.
Beide prentenboeken hebben documentaire waarde. Vooral over eenige jaren, als
er veranderingen zullen zijn gekomen en de onwillekeurig nu reeds ontstane moderne
dogma's ten deele zijn losgemaakt en overwonnen, zal het curieus zijn te ervaren hoe
in deze jaren bijna over de geheele wereld een soort ‘bevroren’ interieurkunst is
ontstaan, eenzijdig gericht op hygiëne, comfort, ruimte-economie en industrieele
gegevens. Ongetwijfeld zijn er belangrijke winsten, maar het zou kortzichtig zijn de
vaak onlogische en onmenschelijke, zeer eenzijdige opvattingen van de internationale
binnenhuis-inrichtingen over het hoofd te zien en te ontkennen, dat hier en daar deze
richting zeer duidelijk symptomen openbaart van vastgeloopen te zijn.
Het Engelsche boek biedt overigens uitermate animeerend kijk-materiaal. Er zijn
inderdaad ondanks de nivelleering nog nationale verschillen te ontdekken. Bijna over
de geheele linie zijn de vloerbedekkingen, de gordijnen en de verlichting het slechtst
‘gedrild’ en niet op het niveau van de meubels. Ondanks het gezuiverde, verstrakte
en vereenvoudigde aspect hebben tal van deze kamerinrichtingen toch een sfeer van
‘duur’ behouden. De duurte valt misschien hier en daar mee, maar het is toch nooit
de bedoeling van deze vernieuwing geweest langs een omweg de sfeer van het
verguldsel der Lodewijken in den nieuwen tijd met kwistig koel geglim over te
brengen. Veel in deze interieurs draagt het kenmerk van teekentafel en machine;
daartusschen is een leegte, die zich onmiskenbaar doet gelden. Het gemak en de
snelheid waarmee cliché-vormen ontstaan en zich verspreiden komt met dit
bijeengebrachte fotomateriaal eveneens duidelijk naar voren.
Het Nederlandsche boekje is uit den aard der zaak veel bescheidener van opzet en
uitvoering. De keuze lijkt niet volgens een bepaalde idee te zijn gedaan, maar is vrij
willekeurig en eenzijdig. D e B a z e l en B e r l a g e vertegenwoordigen 1914, D e
K l e r k 1916, P e n a a t van 1912-1934, doch de eenzijdige hoofdschotel wordt
gevormd door de laatste vijf jaren. Het is vreemd, dat in deze collectie niets is
opgenomen van R i e t v e l d , welke omissie ook daarom te betreuren is, omdat
R i e t v e l d een der voortrekkers in ons land is geweest, die reeds 15 jaar geleden
resultaten heeft bereikt, waar tal van binnenhuisarchitecten, die wel in dit boekje
compareeren, pas jaren later aan toe waren. Feitelijk komt alleen bij Penaat, met 4
foto's uit 1912, '27, '32 en '34, eenigszins uit, welke invloeden zich in
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den loop der jaren hebben voorgedaan. Voor het overige heeft de collectie weinig
meer waarde dan die van een greep en beantwoordt ze niet geheel aan het doel van
de serie, n.l. een overzicht te geven van de beste uitingen sedert ongeveer 1900.
A.M. HAMMACHER

Dr. Jan de Jong, Architectuur bij de Nederlandsche schilders vóór de
hervorming, Amsterdam, N.V. De Spieghel, 1934.
Deze als dissertatie verschenen uitgave bevat meer dan wellicht wenschelijk is. De
schrijver somt op de architectonische voorstellingen in de werken der primitieven,
verdiept zich daarnaast in het architecturale vormgevoel van den middeleeuwschen
schilder. Het karakter der compositie, het verticalisme en horizontalisme en de tallooze
stijlproblemen, de verhoudingen van figuur tot ruimte - al deze vraagstukken die niet
altijd verhelderend tot ons komen, hebben van den beginne af den zoo nuttigen opzet
ietwat ontwricht. Men begrijpt de moeilijkheid des te meer na het eerste hoofdstuk
over de ‘werkelijke’ en ‘onwerkelijke’ architectuur, waarin reeds dadelijk kwam vast
te staan dat de vroeg-Nederlandsche schilder zich zeer spoedig in
architectuur-fantasieën verliest. In de hieropvolgende hoofdstukken wordt getracht
de werkelijkheid te redden uit de fantasievolle herscheppingen der schilders in hun
stadsbeelden, straten en pleinen, kerkgebouwen en kasteelen. De uitbeelding van het
Oosten (Jeruzalem, de Tempel, de H. Grafkerk, de Gouden poort etc.) sluit zich
hierbij aan en vormt voor den schrijver de verbinding van het werkelijke en het
onwerkelijke. De behandeling van het onderwerp dwingt er toe telkens exact te
verwijlen bij details die misschien ontleend zijn aan de werkelijkheid, maar voor den
schilder juist zijn aangebracht om een verband te suggereeren dat een verhouding
tot de werkelijkheid in wezen ontwijkt. ‘De vorm moest tekort schieten’ zegt de
schrijver, ‘om den inhoud te bewaren, zooals de heele middeleeuwsche kunst
voorbeelden te over heeft om aan te toonen, dat de geest boven de stof ging.’ Het
boek van Dr. de Jong laat zich gemakkelijk lezen, het is boeiend, ontegenzeggelijk,
maar tenslotte wenscht men niet via de architectuur zoo ingelicht te worden over den
vroeg-Nederlandschen schilder, eerder omgekeerd. In dat geval is het echter zuivere
topographie en de topograaf wenscht een handiger, ofschoon niet minder fraai
geïllustreerden lexicon. Deze schijnbaar onbillijke wensch was tegenover de
wetenschap toch niet onverantwoordelijk geweest: wij hadden een alfabethisch wat
droge opsomming gekregen (voorbeeld: B, Brugge, 1. Stadhuis komt voor bij a....
b., etc.); een inleiding die wezen en aard weet te onderscheiden zou het euvel van
alléén de loutere mededeeling in dezen catalogus echter ruimschoots hebben kunnen
opheffen.
V. G.
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GROEP PILASTER FIGUREN LAAT-ROMAANSCHE INGETOGEN RUIMTE-AANVAARDING - BIJNA GRAPHISCHE
VLAKBEWERKING WESTERPORTAAL - CHARTRES
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Het vormleven der beeldhouwkunst*)
door A.M. Hammacher
Nur schwer und allmählich öffnet sich dem Laien das Verständnis für die
Skulptur.
JAKOB BURCKHARDT
ER is geen beeldhouwkunst die de eenige en de ware zou zijn. Die van de Egyptenaren
niet, noch die van de Grieken of van de Aziaten; de Romaansche evenmin als de
Gothische. Als wij toch ons hart verpanden aan eenigen vorm van beeldhouwkunst,
aan die van de 12de eeuw, aan de hedendaagsche, aan die van de negers of de
Balineezen, dan is het toch altijd, tusschen veel bijkomstige en tijdelijke redenen,
omdat wij daarin het leven der beeldhouwkunst, een getuigenis van h e t groote leven
der beeldhouwkunst eeren met zijn veelvoudige geopenbaarde en nog te openbaren
mogelijkheden. Dan is het toch omdat wij in het algemeen de hartstocht voor de
beeldhouwkunstige vormen bezitten. Is het anders met ons gesteld; zetten wij alles
op één of twee kaarten; kennen wij één geliefde, dan vernauwen wij het uitzicht en
het inzicht, in plaats van den kring grooter te maken. Dan binden we ons, in plaats
van ons te bevrijden. Dan worden wij maniakken, verzamelaars, bezitters, met al de
angsten en de beperkingen van gezichtskring aan verzamelende bezitters en bezittende
verzamelaars eigen. Dan komen we niet van het bijzondere tot het algemeene. Zonder
het algemeene verliest immers elke charme van het bijzondere op den duur de
boeiende krachten.
Over het algemeen wordt in populaire werkjes over beeldhouwkunst nog heel weinig
gesproken over de eigenlijke beeldhouwkunstige elementen. Met de ruimtelijke
vormen is men in den regel veel minder vertrouwd dan met de schilderkunstige
vormen. Reeds is de taal vaak een beletsel om het bijzondere van de plastische
vormenwereld in voldoende mate voor den geinteresseerden maar niet geschoolden
lezer duidelijk te maken. Het jargon der beeldhouwkunst leent zich moeilijk voor
populariseering. Menschen, die vertrouwd zijn met hetgeen bedoeld wordt met
‘factuur’ in de schilderkunst, kijken dikwijls nog vreemd op als zij hooren, dat er
ook in de beeldhouwkunst wel van factuur gesproken wordt. De bijzondere beteekenis
van het licht voor de plastiek, de eigenaardige werkingen van het oppervlak der
gebruikte materie, het gradueele verschil tusschen modelé en relief, het zijn
evenzooveel moeilijkheden voor den in beeldhouwkunst ongeschoolden be-

*) Fragment uit het te verschijnen boek ‘Romaansche verkenningen in de beeldhouwkunst’.
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schouwer, die toch terwille van de mogelijkheid, dat hij goed en helder gaat zien, in
het veld van zijn aandacht moeten worden gebracht. Eenige onmisbare zij het
eenigszins abstracte uiteenzettingen moge den lezer zich dus laten welgevallen en
zich daarbij troosten met de vergelijking der rijke verscheidenheid aan
vorm-mogelijkheden, die de afbeeldingen hem toonen, een periode omvattend van
bijna 4500 jaren.
Van alle kunsten zijn de bouwkunst en de beeldhouwkunst het dichtst levende aan
het hart der ruimte.
De vraag is echter, welke ruimte? Wat moeten we ons voorstellen van ruimte, die
wij in absoluten zin immers niet kunnen zien. Het ruimtebegrip heeft voor
verschillende menschen-groepen een andere beteekenis, al naar gelang van het
bijzondere denkleven en het gebied der wetenschap waarin de groep zich beweegt.
Voor de natuurkundigen en voor de mathematici is ruimte een andere waarde dan
voor de bouwmeesters, de beeldhouwers en de schilders. Zelfs kent de wetenschap
binnen één gebied soms verschillende ruimte-opvattingen, die niet meer overeenkomen
met de vroegere Euclidische ruimte. Ook in de medische wetenschap worden nieuwe
ruimte-opvattingen (o.a. de vitale ruimte) onderscheiden. Het moge waar zijn, dat
deze tallooze ruimte-begrippen elkander soms naderen, geheel in elkaar opgaan doen
zij niet en het is altijd zaak bij beschouwingen die het ruimtelijkbegrip raken, rekening
te houden met de verschillende waarden, die ‘ruimte’ voor de menschen kan
beteekenen.
Er is ook een ziels- en gevoelsverhouding tot ruimte. Het ruimtelijke heeft daarin
een aanschouwelijke waarde; het spreekt dan tot de oogen en tot het tasten van de
handen. Het krijgt een psychologische, lichamelijke en zinnelijke beteekenis.
Buiten het gebied van het exact-wetenschappelijk denken is in den regel deze
gevoels-verhouding tot het ruimtelijke aan de orde. Het zou de moeite loonen te
onderzoeken hoe in den loop der tijden deze gevoelsverhouding, te toetsen aan
bepaalde objecten, is geweest, maar zulk een onderzoek valt buiten de grenzen van
deze verhandeling.
De lichamelijke, zinnelijke vormen, waarmee ruimte aanschouwd wordt in de
ruimtelijke gevoelens, zijn het veld van ons onderzoek. Die ruimtevormen leven in
de menschen lijdelijk (als beelden en droomgezichten) en actief (als expressie en
geest). De menschen stellen zich van de ruimte iets voor; hetgeen wil zeggen, dat zij
een oneindige ruimte in bepaalde verhoudingen, met behulp van lijnen, vlakken,
lichamen, in zich laten werken.
Zij zien op naar den sterrenhemel en verliezen zich in duizelende gevoelens van
magische werelden buiten de aarde en van een heelal, dat ondanks de cijferende
geleerden zijn onmetelijkheid nog niet verloor. Zij beklimmen de bergen en doen de
sluimerende ruimtelijke gevoelens genieten
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en stijgen tot hoogtepunten van bewuste ruimtelijke aanschouwing door middel van
aardsche en hemelsche landschap. Zij zetten hun vensters of deuren open en beturen
het landschap; zij zoeken een verte af; en een altoos wijkenden einder zal het gevoel
van het onmetelijke wekken in de fijne details van het vlakke platte polderlandschap.
Er is geen waarlijk levend mensch, die ontkomt aan deze gevoelens van de
ruimtelijke elementen in de natuuraanschouwing. Het is de natuurlijkste en
eenvoudigste, maar niet de minste der plastische aanschouwingen van leven en
wereld. Het is de ontvangende, de lijdelijke mogelijkheid van de ruimte inwerking
op den mensch.
Een ander doch minder bewust vermogen waarmee de mensch met de ruimte in
verband komt en het begin van een ruimtelijk gevoel in zich doet ontwaken, is de
ademhaling. Zelden zal men in beschouwingen over ruimte-kunst de ademhaling
betrokken zien, om de begrijpelijke reden, dat het ademhalingscontact niet het
gevormde maar het ongevormde ruimte-gevoel betreft. Bovendien heeft het
heerschende aesthetisch-wijsgeerig inzicht ten aanzien der zintuigen, die aesthetische
gewaarwordingen kunnen verwekken, geruimen tijd niet het t a s t e n daaronder
willen rekenen, laat staan dat ooit de ademhaling in aanmerking zou gekomen zijn
bij aesthetische gewaarwordingen te worden genoemd. En toch is de ademhaling,
met het zien en het tasten, een middel tot ruimtelijk verband en ongetwijfeld van
eenige beteekenis voor de ontwikkeling van ruimte-zin. De ademhalingsoefeningen
der Oostersche Yogi zouden ons ongetwijfeld aanwijzingen kunnen geven voor een
beter besef van het aandeel der ademhalings-krachten in de geestelijke
ruimte-ontwikkeling van den mensch. Maar dit voert ons te ver van het eigenlijke
onderwerp en in het verband van deze beschouwing kan worden volstaan met de
eenvoudigste lichamelijke vorm der ademhaling in herinnering te brengen, waardoor
met gesloten oogen de mensch in levend verband komt met de ongevormde ruimte
(of het tasten voor de gevormde ruimte). Aan zijn eigen lichaam wordt hij een
ruimtemogelijkheid gewaar, zooals ook kinderen in een bepaalde periode aan het
eigen lichaam tot oorspronkelijk vormbesef komen. Van hieruit kan ook worden
vermoed de ontzaglijke beteekenis die het lichaam in alle tijden voor de plastische
kunsten heeft gehad.
Niet zelden berust de stille harmonische inwerking, de eenvoudige rust die van
een beeld uitgaat, ook voor eenig deel op den physieken v o r m eener diepe
geconcentreerde ademhaling, waarmee de mensch een vrede, een evenwicht en een
verband tot de wereldruimte uitdrukt, die een indruk van geordende levensbeweging
(rythmus) kan verwekken. (Zie de breed en majesteitelijk ontwikkelde borst bij
menige Grieksche torso).
J a c o b B u r c k h a r d t deelt in zijn schoone verhandeling over het begin van het
natuurgevoel, mede, dat een lang en ingewikkeld cultuurproces
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vooraf is gegaan aan het waarnemen en genieten van landschappelijk schoon. Maar
hij zoekt de uitingen op dit gebied vooral bij literatuur en schilderkunst en ziet dan
eigenlijk pas bij D a n t e veel ruimte- en vormenzin in de natuur-beschrijvingen aan
den dag komen.
Dit ruimtegevoel in het genieten van het landschap, deze zuiver natuurlijke wijze
van ruimtegenieting kan echter, behalve in literatuur en schilderkunst, waar de uiting
vaak meer afbeeldend dan beeldend is geweest, ook zijn weg vinden, zij het minder
direct, in de vormen der bouw- en beeldhouwkunst. Het is zeer goed mogelijk, dat
bij de antieken de l i t e r a i r e bewustwording van ruimte-gevoel slechts
ternauwernood is waar te nemen, doch dat het natuurlijk ruimtegevoel niettemin
aanwezig was, zijn deel bijdroeg aan het maatgevoel bij het bouwen en een sterke
plastische ontwikkeling heeft bevorderd.
Het is de ruimtegenieting, die in haar lichamelijke en natuurlijke aanvang tot
s t e m m i n g e n kan stijgen. Stemmingen, die echter nog geen scheppende kracht
bezitten en de ruimte niet als uitdrukkingsmogelijkheid hanteeren. Toch dient deze
natuurlijke, stemmingsrijke ervaring van de ruimte te worden gezien als een kracht,
die de geboorte van het scheppende ruimtelijk vermogen in den mensch kan
bevorderen. Dat alleen de berglandschappen, als grootsche scheppings-sculptuur der
aarde, den mensch zouden aanzetten tot het actief-worden van zijn eigen ruimtelijke
krachten, is een populaire legende der lage landen. Populair, omdat het een troost en
excuus bevat voor zekere menschengroepen, die plastisch zwak ontwikkelde zintuigen
hebben en niet in staat zijn om zelfstandig tot ruimtelijke vormaanschouwing te
komen zonder hulp van sterke uitwendige prikkels. De werkelijke actieve
ruimtekrachten i n den mensch zijn echter van andere orde en niet afhankelijk van
de natuurlijke ruimtekrachten b u i t e n den mensch.
De ruimte, als uitdrukkingsmiddel en als geestelijke kracht, behoort tot het
scheppingskrachtige in den mensch. De natuurlijke ruimte en de menschelijke ruimte
zijn twee vormen van hetgeen men met een modeterm de cosmische ruimte zou
kunnen noemen. Zij drukken beiden een scheppingskracht uit, die niet louter uit
aardsche natuurlijkheid kan worden afgeleid of verklaard. Maar hoezeer ook
samentreffend in een cosmische orde, gelijk en gelijkvormig zijn de natuurlijke en
de menschelijke ruimte niet.
De stemmingskracht van de natuurlijke ruimte is ten slotte onvoldoende om de
menschelijke ruimte tot geboorte te brengen.
De menschelijke ruimte is een voortbrengsel van menschelijke scheppingskracht.
Daarin leeft de activiteit van zijn aanschouwingsleven en van zijn zintuigelijke
vermogens, die ruimtelijke vormen zien en voelen. Daar dringt de kracht naar buiten
om iets te zeggen, het vermogen om iets dat in hem leeft tot uitdrukking te brengen.
In de menschelijke ruimte werkt tevens een ander vormvermogen dan dat
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licht en schaduw lineair-gespierd werken
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der natuur. Deze menschelijke ruimte raakt de oogen aan, maar ook de vingertoppen.
Ze is zintuigelijk waar te nemen, maar treft bovendien het gevoel voor geestelijke
vormen. Daarom mag ze gemengd van karakter heeten. Er bestaat een diepere
cosmische verwantschap tusschen de vormen der menschelijke ruimte en de
natuurvormen. Louter abstractie kan de menschelijke ruimte niet worden, zonder het
evenwicht te verstoren. Ze zou dan aan de zintuigelijke vormscheppende en
vormgenietende vermogens ontvallen. Louter natuur kan zij niet zijn, want dan
ontglipt zij aan de menschelijke geestelijke activiteit en vervalt in een natuurlijke
volgzaamheid, die ruimtelijke uitdrukkingskracht en ruimtelijken geest moet ontberen.
Tusschen deze twee uitersten, natuurlijke ruimte (stemmingen-passiviteit) en
abstracte, ontzinnelijkte ruimte (geometrische vormen), speelt zich het drama der
bouwkunst en beeldhouwkunst af: de twee kunsten der menschelijke ruimte bij
uitnemendheid, die beiden van de ruimte leven en de ruimte dienend, haar tevens
vormen.
Naar de mate deze ruimtekunsten het eene of het andere uiterste nabij komen of
in het midden verkeeren van hun werkingsveld, naar die mate verandert het uitzicht
en de onderlinge verhouding van bouwen en beeldhouwen.
Het is daarom slechts in een enkel opzicht juist en in meer opzichten onjuist, de
beeldhouwkunst van de ééne periode ten opzichte van een andere als een volmaakter
of onvolmaakter soort beeldhouwkunst te zien. Er is niet één absolute, als norm te
gebruiken vorm van beeldhouwkunst aanwezig. Het is de ruimtelijke idee van een
gegeven tijd die zich uitdrukt. Zich uitdrukkende schept zij ruimtevormen, die eenige
van de tallooze mogelijkheden van vormverhoudingen openbaren. De grenzen liggen
zoowel in de natuur als in de idee van de ruimte, maar niet in vooropgestelde normen
van een verleden tijd.
Zoo is het opmerkelijk, dat onder de zeer vroege voorbeelden van beeldhouwkunst
(bv. van 2500 jaar v. Christus, de Grieksche eilandengroep der Cycladen), die hier
en daar in musea, o.a. in het Britsch Museum te Londen en in het Louvre te Parijs
worden aangetroffen, geometrische vormen voorkomen, die zoowel aan geometrische
vormen in kinderteekeningen als aan moderne abstracte vormen van beeldhouwkunst
doen denken. Men is daarmee niet klaar deze zeer eenvoudige vormen van
beeldhouwen, van een licht relief en kinderlijke aanduidingen, hoofdzakelijk van
neus en mond, als een primaire uiting aan te duiden. De zin tuigelijke
ruimte-aanschouwing strekt hier nog niet verder dan een geringe diepte-beweging
van het vlak. De wil om ruimtelijk iets uit te drukken is aanwezig, maar het middel
is teekenachtig en raakt nauwelijks het plan der ruimte. Bijgevolg is hier eerder een
grondvorm van de natuur der ruimte, dan een abstractie van de menschelijke idee
van de ruimte aanwezig. De uitkomsten kunnen op elkaar gelijken, de herkomst is
anders en ook de toekomst van deze vormen is verschillend.
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In het Victoria and Albert Museum te Londen is een zeldzame deursculptuur in steen
van den vooral als schilder bekenden M o d i g l i a n i (1884-1920) uit 1913. Deze
kop toont treffende overeenkomsten van grondvorm (niet van afwerking) met die
vroegste sculptuur en met exotische maskers. M o d i g l i a n i is een modern mensch
geweest, die de sensueele en expressieve verfijningen van zijn tijd in zijn werk heeft
opgenomen. Deze ruimtelijke expressie in haar geometrische verfijningen is nog
meer een einde dan een begin van een cultuur geweest. Het doet ons tevens een
wending, een keerpunt van den tijd zien en in zooverre spreekt dit werk van iets
nieuws, dat komende en groeiende is. Maar als vorm is het niet aan het begin van
zijn ruimtelijke mogelijkheden maar aan het schematische einde daarvan. Het is niet
het kinderlijke en tegelijk machtige en levensvolle stadium, dat de archaische
Grieksche of exotische vormen van negerkunst toonen. Het is de bewuste en
geraffineerde vereenvoudiging van vormen, waaraan alle kinderlijkheid vreemd is
en dat niettemin de vreemde bekoring heeft van een stille verdrooming. Doch het
gecompliceerde van het geval is de bewuste h e r k e n n i n g in deze moderne
vorm-schematiseering van tal van archaïsche en exotische vormen. Want het is bekend
hoe in Parijs, dat ook het Parijs van M o d i g l i a n i is geworden en waar de cubistische
voormannen werkten, de negerkunst in die jaren zeer van invloed is geweest. Die
herkenning is echter niet geheel de herkenning van gelijkgeaarde speelkameraden,
maar de ouderdom van een cultuur, moe en beu van zich zelf en wetmatig, in zekeren
zin cosmisch gedwongen, tot een herhaling en een herinnering uit de angstige jeugd
der menschheid, in een revolutionnairen tijd van moderne Freudiaansche angsten.
Een herhaling, die echter niet een copie is en zooals alles wat later nog eens
overgedaan wordt, in een uitermate versneld en hevig tempo verloopt en uitwerkt.
Deze verbinding van 2500 jaren voor Christus tot de twintigste eeuw moge de
eeuwen wat ver overspannen, toch kan het goed zijn zich rekenschap te geven van
de beteekenis, die een bepaalde psychische en geestelijke gesteldheid heeft voor het
ontstaan van gelijke vormen en voor de eeuwenoude verbanden, die de
scheppingsvormen altijd weer met elkander in verband brengen. Deze vormen kunnen
gelijksoortig zijn, zonder dat van een bewuste overdracht of invloed sprake behoeft
te wezen. Juist de romaansche beeldhouwkunst toont b.v. met Aziatische voorbeelden
overeenstemmingen, die men op verscheiden manieren heeft getracht te verklaren,
doch waarbij men nimmer uit het oog moet verliezen, dat in een bepaald klimaat en
temperatuur van ziel en geest en gegeven een bepaald stadium van technische
geoefendheid, vormen kunnen ontstaan, gelijksoortig aan andere vormen uit een
eendere of verwante innerlijke noodzaak geboren. Het wetenschappelijk denken kent
eveneens dergelijke onafhankelijk van elkander gevonden uitkomsten.
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In zulke gevallen is het gelijksoortige veelal uit innerlijke verwantschap van
doelstelling te verklaren. Iets anders is het, indien getracht wordt een vorm-technische
onvolkomenheid te overwinnen met behulp van een voorbeeld. Ook kan een voorbeeld
worden gebruikt ter wille van de aantrekkingskracht van het exotische, die er voor
den ontwerper van uitgaat. Deze neemt het dan uit bewondering, soms onbegrepen,
in zijn eigen conceptie over, zonder dat het daar geheel mee vergroeit. In tijden
waarin het recht van de persoonlijkheid op zijn schepping nog niet of niet in die mate
gold als tegenwoordig, bestond daartegen geen zedelijk bezwaar. Doch ook in deze
omstandigheden komt het overnemen vaak tegemoet aan een moeilijkheid, die zonder
het voorbeeld niet goed kon worden opgelost.
Waar de Romaansche kunst rijk is aan Oostersche vorm-herinneringen, die soms,
zooals b.v. in Moissac, teruggaan tot de 3de eeuw voor Christus (Indische
versieringsmotieven, rozetten Mschatta-gevel en olifanten van de stupa van Bharhut),
is het zaak zoowel aan een innerlijke verwantschap van de bedoelingen en aan
vorm-technische moeilijkheden van den tijd te denken, maar ook aan de mogelijkheid
van een nog half-barbaarschen zin voor de overvloedige vruchtbare versieringslust
van het Oosten, wellicht zelfs aan de werkzaamheid in het Westen van Oostersche
steenhouwers. Het constateeren van een invloed of het vaststellen van een bepaald
voorbeeld kan nuttig zijn, op zichzelf echter gaat het de waarde van een historische
curiositeit nauwelijks te boven als we niet nader den zin kunnen benaderen van de
verwantschap. Men overschatte echter de waarde van invloeden niet. Ze ontraadselen
veel minder dan de deterministen van invloeden in den regel meenen.
Een andere moeilijkheid van algemeenen aard bij de beschouwing van vroegere
beeldhouwkunst is het onwillekeurig aanleggen van een bepaalden maatstaf van den
tijd. Sinds de renaissancistische beeldhouwkunst de volle drie afmetingen van het
ruimtelijke beeld, vrij van een architectonisch verband, gemeengoed heeft gemaakt
in Europa, wordt het oordeel ten opzichte van een anders gerichte beeldhouwkunst
in den regel gebouwd op het vermeende axioma, dat deze vrije, drievoudige
ruimtevorm maximale top van de beeldhouwkunst hij uitnemendheid zou zijn. Niets
is minder waar.
Door alle tijden heen, al naar gelang van de beteekenis die de ruimte had in het
ziels- en geestesleven en tevens in verband met de geoefendheid van het handwerk
in een gegeven tijd, heeft de ruimtelijke vorm zich van het vlak verwijderd of zich
daartoe aangetrokken gevoeld. De ruimtevormen die zich aan het vlak houden zijn
niet primitief of een onontwikkeld stadium ten opzichte van de volle ruimtelijke
vormen die zich van het vlak af bewegen. Zij zijn anders van strekking en zin.
Omgekeerd kunnen zich drie dimensionale vormen van beeldhouwkunst voordoen,
die nog tot een rudimentair tijdperk behooren. De vlakke ruimtevormen gaan uit van
een be-
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perkter ruimtelijk veld. Deze beeldhouwers hebben niet de volle ruimte-scala noodig
om te zeggen wat zij op het hart hebben. Zij hebben van huis uit begrensder middelen,
wat niet beteekent, dat zij daarmee geen volheid van leven zouden kunnen uitdrukken.
Het is met deze beeldhouwkunst als met de muziek en de schilderkunst. Vergelijkt
men de middelen van een Arcangelo C o r e l l i met den 19de-eeuwschen rijkdom
aan nuanceeringen die b.v. een M a h l e r ten dienste stonden, vergelijkt men voorts
de middelen van een G i o t t o met de middelen van een M o n t i c e l l i , dan zijn
G i o t t o en C o r e l l i kunstenaars met armoedige middelen geweest tegenover
M a h l e r en M o n t i c e l l i .
Toch hangt de geestelijke en de expressieve volheid van kracht in een werk niet
af van de armoede of rijkdom der middelen. Het innerlijk gehalte drukt zich langs
wegen uit die het zonder rijkdom en veelheid van middelen kan stellen.
De menschen, die voor C h a r t r e s de gebrandschilderde ramen hebben gemaakt
beschikten over een technisch onbeholpener outillage dan de makers van
gebrandschilderde ramen der 20de eeuw, die bovendien over een veel grootere
kleurenschema beschikken. Maar dit rijker en grooter technisch bezit, deze grootere
macht over werktuigen, gaat nog niet samen met een daaraan evenredige stijging
van de geestelijke beheersching en uitdrukkingskracht in het werk. Wie zich vol
hoovaardij op onze technische winsten in dit opzicht beroept, begrijpt van de
werkelijke kracht en van het innerlijke gehalte der dingen heel weinig.
Zoo is het met het verschil tusschen de beeldhouwkunstige vormen. Er zijn altijd
beeldhouwers geweest, die begrepen dat zij eerder met terughouding van middelen
en een wijze keuze en beperking hun innerlijke krachten een verhoogde kans van
uitstraling konden geven, dan de gevaren van een breedere, onweerhouden
expansiezucht vermogen. Deze beeldhouwers der beperkte ruimteaanvaarding zijn
nimmer de minste geweest. De Egyptenaren waren er rijk aan; de archaïsche Grieken
hebben ze gehad; de romaansche 12de eeuw leefde ervan. De beperkte
ruimte-aanvaarding (door Henri Focillon l'espace-limite genoemd tegenover
l'espace-milieu) beteekent tevens een innerlijke levenshouding. Van nature
veronderstelt de aanvaarding dezer begrenzing een d i e n e n d e opvatting: het
aanvaarden van een gegeven orde (in de wereld, in het leven, in de architectuur), het
zich schikken naar gegeven grenzen, het zich deel weten of deel maken van een
geheel.
Binnen deze grenzen is een rijke beweeglijkheid mogelijk. De Grieksche maar
ook de Romaansche architectonische sculptuur bewijst dat.
De beeldhouwers der onbeperkte ruimte-aanvaarding zijn ruimtelijk vaak
expressiever, maar van zwakker structureele erkenningen. Zij kennen geen grenzen
door iets anders dan de beeldhouwkunst zelf opgelegd. Zij komen
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het beste tot zich zelf, als zij zich niet moeten schikken, geen dienst moeten
aanvaarden, maar zich vrij kunnen uitleven, zooals zij ongehinderd door eischen van
anderen meenen den besten weg te kunnen gaan. Zij zijn koningen, die hun dienst
het best verrichten als zij alleen zijn en hindernissen om zich heen uit den weg hebben
geruimd.
Het is moeilijk te zeggen wie de grootsten zijn. Onder de beeldhouwers van de
onbeperkte ruimte-aanvaarding zijn er die iets in zich hebben van den eenzamen God
uit het boek Genesis tijdens de scheppingsdagen. De chaos dreunt nog allerwegen,
de harmonie is nog een droom; de Schepper beweegt, scheurt, vormt. De
scheppingsovervloed manifesteert zich; het dionysische beginsel, met zijn
bedwelmende mogelijkheden heerscht. De levenskracht in zijn vormende
overmoedigheid; in zijn aardsche expansie van rijkdommen, heeft het vermogen het
aardsche den duizel der oneindigheid te geven. In deze dronkenschap en vervoering
verdwijnt het besef der grenzen en vereenigt zich (in bewusteloosheid) met het al.
Telkens als de beeldhouwkunst deze dionysische vreugden heeft gevierd, heeft
zij de ruimte onbeperkt en vol van beweging begrepen. Kristal en chaos zijn haar
uitersten: de stilte van een zuil; de woeste dans van Shiva met de vele armen, de
bacchante van Rik Wouters; de stilte van de beperkingen der ruimte in het werk van
Minne, Csaky, e.a.
Wij kunnen de lijn verder trekken. De beperkte ruimte-aanvaarding heeft kans
compositorisch tot de belangrijkste werken te komen. De onbeperkte
ruimte-aanvaarding heeft expressief de beste kansen.
De ruimte in haar ideëele grenzen gezien scheidt zich af van de natuurlijke ruimte
en richt, soms tegen het natuurlijke in, de menschelijke ruimte op; de tempel, het
huis, met zijn beelden. Deze ruimte-schepping leeft dan in zich zelf besloten, het is
een wereld apart. Zij herbergt en verbergt haar schatten. De beschouwer moet de
schatgraver worden: hij zal het e r t s der ruimte vinden.
De onbeperkte ruimte-aanvaarding is volgens haar oorsprong minder schuw van
de natuurlijke ruimte. Zij wordt gemakkelijker naturalistisch. Zij is veel minder
menschelijk in strikt geestelijken zin. Als expressie lijkt zij echter menschelijker dan
de geordende, de gesloten, de harmonische ruimtebeelding. Zij stroomt gemakkelijker
vol van de gevoelens die in de menschen de aardsche dingen opwekken. Zij zal veel
sneller een tragische en een bewogen beeldhouwkunst baren. Er is voor haar een
grooter contingent verstaanders weggelegd. Zij spreekt gemakkelijker aan, omdat
ze feller en heviger kan zijn en op den toeschouwer toekomt met een groot gebaar,
dat geen nadering vraagt, maar hem meesleept en trekt in een onbeperkte
ruimtegenieting waarin allen deelen. Deze ruimtebeelding is daarom niet gesloten,
maar open van karakter. Ze golft, beweegt, trilt en kan als een windvlaag, ongedurig,
breed en krachtig zijn, veroverend de wereld, zege-
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vierend en rijk aan macht. Deze ruimtebeelding stelt ten toon wat zij heeft. Zij brengt
haar schatten niet naar binnen, maar naar buiten. Gij behoeft slechts te zien om
deelhebber te worden. Zij heeft het erts niet; niet de wintervoorraden in de schuren.
Ze is de gulle overvloed, de stroom van het voortbrengende leven.
Het spreekt vanzelf dat deze twee mogelijkheden van ruimte-ontwikkeling in
werkelijkheid in velerlei schakeeringen voorkomen. Er zijn grensgevallen aanwezig
en zelfs in het oeuvre van één beeldhouwersleven kunnen de twee mogelijkheden
een rol spelen. In groote trekken echter hebben deze twee kernen elk een eigen gebied
en geven zij in aanleg twee verschillende levenshoudingen aan. Hoofdzaak is, dat
men inziet hoe de beperkte ruimtevorm niet is een onontwikkeld voorstadium van
de volle ruimteontwikkeling. Het een is niet het kind van het andere; wel kan de ééne
mogelijkheid, doordat deze zich in een gegeven tijd heeft uitgeleefd, volgens de wet
der verandering de tweede mogelijkheid voorbereiden. Wij zullen later gelegenheid
hebben het einde der romaansche beeldhouwkunst op deze wijze de voorbereiding
te zien vormen tot de gothische ontwikkeling.
Tot nu toe is de beeldhouwkunst gezien in haar verhouding tot de natuur en tot den
geest der ruimte en in twee mogelijkheden van ruimte-aanvaarding.
Wij hebben den mensch gezien in zijn veelvoudige verstandhouding met de ruimte;
in zijn natuurlijke gevoelens en in zijn ruimte-scheppende kracht. Wij hebben vooral
het zien, dan het tasten en eenigermate de ademhaling, als zintuigelijke ingangen tot
de ruimte genoemd. Thans is er aanleiding de beeldhouwkunstige vormen wat van
dichter-bij te beschouwen, dat wil zeggen in de talrijke mogelijkheden van licht en
vorm.
Daar ligt in iedere goede beeldhouwkunst altijd nog iets van het oer der wereld.
De God die een mensch vormt naar zijn beeld, het is de God die in het Noorderportaal
van Chartres, waar het scheppingsverhaal in één der bogen is uitgebeeld, bezig is als
een boetseerder Adam te vormen. Maar de God die duister en licht splijt gaat vooraf.
Zonder licht geen vol leven van den vorm. Tasten noch ademhalen kan - zonder zien
- den scheppingskrachtigen vorm veroorzaken.
De jongste onderzoekingen naar het werk van blinde beeldhouwers (zie de
resultaten van Prof. dr. G. Révesz) hebben geleerd, dat in het algemeen bij blinde
beeldhouwers de vorm-kracht op den duur nog slechts verzwakt aanwezig is en de
ruimtelijke hoedanigheden van het werk afnemen. Waaruit volgt, dat het z i e n voor
de scheppingskrachtige vormdrift een onmisbare bestaansvoorwaarde mag worden
geacht.
De algemeene afhankelijkheid van het licht sluit echter niet in een eendere positie
van de beeldhouwkunstige vormen ten opzichte der belichting.
De kwestie der belichting zou op zich zelf reeds een hoofdstuk kunnen
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vormen in een beeldhouwkunstige beschouwing. Hier kan worden volstaan met
enkele aanduidingen, die den lezer toch het wisselende verband tusschen licht en
vorm kan doen gevoelen.
Wie vertrouwd is met de beeldhouwkunst van een openbaar gebouw in zijn stad,
kan weten hoezeer tusschen ochtend en avond, tusschen zomer en winter, het leven
der sculptuur vormen wisselend van uitzicht is. Niet alle uren van den dag en der
seizoenen zijn het beeldhouwwerk gunstig gezind. De rijpheid der vormen, hun
hoogste mogelijkheid, hangt af van het licht. Hoe minder die afhankelijkheid zich
doet gelden, hoe sterker het constante, het absolute in die vormen zal zijn. Wie
Chartres kent zal zich herinneren hoe het Wester- of Koningsportaal, zoowel wat de
beelden buiten als de ramen binnen betreft, zijn beste en schoonste uren leeft als de
dalende zon de avonduren voorbereidt en het licht daar zacht en teeder en tegelijk
van een onvergelijkelijke sterke klaarte, de stilte der vormen op zijn schoonst doet
ademhalen. In het prille licht der morgenuren, als de zon de reis begonnen is en het
westerlicht nog koel en scherp is, staat het Koningsportaal in een harder en koeler
licht, dat veel minder zich vereenigt met de vormen, hoewel deze overigens in gelijke
mate zuiver en sterk zichtbaar zijn.
De beeldhouwkunst aan dien westergevel is weinig afhankelijk van de werking
van licht en schaduw. Er zijn geen diepe nissen, geen belangrijke holten. Het bewerkte
vlak doet zich nog sterk gelden en de vormen als zoodanig zijn veel meer als
meetkundige volumina van bepaalde verhoudingen en rondingen dan als natuurlijke
lichamen gezien. Het absolute der beeldvormen aan dezen gevel vloeit hier voort uit
die meer naar het vlak toe gedachte, dan van het vlak zich verwijderende
ruimte-vormen. Het ingehouden-ruimtelijke heeft het gebruik van de holten en dus
ook de schaduwpartijen uitermate beperkt, waardoor de belichting slechts als qualiteit
van hard of zacht, scherp of teeder, haar invloed doet gelden. De vormen als zoodanig
zijn den ganschen dag in stilte, omdat het spel der schaduwen maar in geringe mate
invloed kan hebben op deze bijna graphische bewerking van het vlak. Aan de Noorden Zuidportalen is het anders. Daar zijn de vormen minder absoluut, wordt de
geometrische herinnering aan volumina door een physieker, natuurlijke vorm
verdragen en verdwijnt de graphische bewerking van het vlak. De nissen zijn dieper,
de schaduwen spelen een belangrijke rol. Het ruimtelijke is daar in hooger mate van
het holle en bolle, van schaduw en licht, afhankelijk. De belichting heeft daar meer
vat op de vormen, zoodat het verschil tusschen ochtend-, middag- en avondlicht van
aanzienlijker waarde is, voor de vormrijpheid, dan bij het Koningsportaal. Niet alleen
de meer of mindere kracht of sterkte van het licht maar ook de kleur der
schaduwwerping is hier van veel waarde. Het zelfde kan worden opgemerkt van het
beeld in een kamer- of zaalruimte. Hoe abstracter, strenger en zuiverder het
vormbeginsel was, hoe minder de invloed der kamerbelichting
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zich zal doen gelden. Er zijn beelden die slechts met groote moeite zoo geplaatst
kunnen worden dat zij ten volle plastisch tot hun recht komen. Andere zijn minder
gevoelig voor de belichting en handhaven zich vrijwel overal.
Deze meerdere of mindere afhankelijkheid van de belichting loopt niet geheel
maar wel voor een belangrijk deel evenwijdig met het al dan niet naturalistische
karakter der beeldhouwkunstige vormen.
Zoo is b.v. bij de Grieken het aandeel van den menschelijken thorax in de
beeldhouwkunstige vormen buitengewoon groot geweest. Door de ruimtelijke
qualiteiten van deze physieke idealiteit spreekt deze vormentaal sterk tot een wijdsch
en grootsch ruimtegevoel. Op zijn natuurlijkst en in den regel ook onbewust, door
de suggestie van een breede, diepe ademhaling, die in verbinding brengt met de
heerlijkheid van de ruimte der zee. Abstracter, door de ongemeene plastische
hoedanigheden van den ontwikkelden thorax, die - met een herinnering aan den
conischen vorm der Egyptische lichamen - sterke schematische grondvormen toont
en bovendien aan de oppervlakte zeer levend is door een ingehouden spel van licht
bewogen reliefvormen. (Zie b.v. de Strangford Apollo, Britsch Museum, Londen,
de archaïsche Apollo van Actium in het Louvre en drie gratiën in Pisa).
Een gedetailleerd ruimtelijk landschap, dat door zijn positieve kernachtige
ruimtequaliteiten, gepaard aan een uiterst gevoelige bewerking van het vlak, zeer
weinig afhangt van de gunst of wangunst van het licht. De natuurlijke idealiteit is
hier inderdaad aan het natuurlijke ontstegen. Tal van portretbustes uit de 19de eeuw
zijn echter in hooge mate van de belichting afhankelijk. Het naturalistische bedwang
stelt nu eenmaal andere eischen dan de eigenlijke beeldhouwkunstige vormgeving.
Slechts bij beeldhouwers van groote plastische kracht kan de gelijkenis van den
natuurlijken vorm voldoende gevoed worden door den beeldhouwkunstigen vorm,
om het werkstuk zijn plastische kracht te geven, boven de waarde van een afgietsel.
Zie b.v. Epstein, in zijn bronzen Isobel, die de natuurlijke vormen fel gespannen
opzweept, maar in spanning en bedwang van leven toch niet hooger komt dan de
archaïsche Grieksche bronsgieters (zie b.v. de Aegeische bronzen soldaat in het
Britsche Museum te Londen) van meer dan 2000 jaar geleden.
Al deze vraagstukken van licht en belichting spitsen zich eigenlijk toe in het
verschil tusschen modelé en relief. Ook hier weer moet men het verschil niet absoluut
opvatten. Relief en modelé zijn dikwijls elkander zoo nabij gekomen, dat de lichte
schakeering nauwelijks een andere benaming zou rechtvaardigen. Maar in beginsel
moeten zij worden onderscheiden en verhelderen zij den kijk op plastische waarden.
Relief en modelé hebben beiden betrekking op het vlak van de gevormde stof.
Zoodra diepte- en hoogteverschillen een vormende waarde krijgen is het spel van
licht en schaduw aanwezig met zijn onnoemelijk aantal schakeeringen. In dit gebied
heerschen relief en modelé beide als de organen
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van het licht, door de beeldhouwkunst gevormd. Het licht immers in zijn ongevormde
uitgebreidheid krijgt pas zijn geordende, dat wil dus zeggen, zijn geschapen waarde
als het een beperking heeft ondergaan en die beperking geeft de beeldhouwkunst.
De beeldhouwkunstige vormen zijn dus in zekeren zin een organisme afhankelijk
van het licht, een lichtfunctie. Hoe nu het licht de bewerkte stof (hout, marmer, brons,
graniet, enz.) ontmoet is van veel beteekenis voor de indrukken op den beschouwer.
Anders gezegd, de hoedanigheid van de oppervlakte bepaalt de lichtwerking: het
holle in zijn verhouding tot het bolle, het vlak in verhouding tot het hooger of dieper
gelegen vlak, maar ook het glimmende, het doffe, het matte, het half-matte, het ruwe
of het gepolijste. Maar ook de kleur van het oppervlak speelt een rol. Het
bronzen-oppervlak kan tal van schakeeringen in kleur vertoonen, die in hooge mate
den indruk beïnvloeden.
De moderne beeldhouwer Jacob Epstein b.v. is een meester in de patine zijner
bronzen. Zelfs in de herinnering blijft een bepaalde kleur-indruk achter een brons
van Epstein, hetgeen wel merkwaardig is, daar in den regel de plastische herinnering
eerder vormen vasthoudt dan kleuren, die lang niet altijd in zoo sterke mate de
hoofdindrukken beïnvloed hebben.
In elk opzicht is de aard van de materie (hard, zacht, kleur, dof, glanzend, enz.)
dus voor het beschouwen van beeldhouwkunst iets waar men zich rekenschap van
moet geven, omdat de vormgeving daar ten nauwste bij betrokken is. Vaak kan een
gedrongen vormgeving eenvoudig worden verklaard uit de hardheid van het materiaal.
Veel 19de eeuwsche plastiek van grillige en gewillige vormen is de uitkomst van
een overmatig gebruik van het boetseeren in de zachte klei en het overlaten van de
eind-uitvoering in een andere stof aan werkplaatsen van geroutineerde vakmenschen,
virtuozen vaak in hun soort, maar ook bedorven door een kunstenaarspraktijk, waarin
het verband met de stof verloren is. Wie de scheppingen van zijn geest niet meer
denken kan in de stof waarin zij moeten worden uitgevoerd, brengt slechts ten halve
vormen voort, omdat de stoffelijke metamorphose in zijn conceptie ontbreekt.
De groote waarde van de werking van het oppervlak is niet altijd even sterk beseft.
De vorige eeuw, die in alle Europeesche landen een ambachtelijk verval van de
beeldhouwkunst heeft gezien, gepaard aan een vormvaardigheid die anatomisch
schier tot alles in staat scheen, heeft zich aan die bewerking weinig gelegen laten
liggen. Dat modelé feitelijk de fijnere maar ook anders geaarde oppervlakte
schakeering is van relief in het algemeen, kan voor tal van beeldhouwwerken uit de
vorige eeuw geheel buiten beschouwing blijven omdat die beeldhouwkunst aan die
waarden niet toe is. De houding, het gebaar, de expressie van een gezicht, het
pathetische van een groepsbeweging, het meer of minder levens-ware, al deze dingen
trekken dan op een schilderachtige wijze de aandacht. Wie over de 19de eeuwsche
beeldhouw-
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kunst spreekt heeft het in een bepaalde periode vooral over de psychologie. Maar
over beeldhouwkunstige waarden heeft men het zelden. Met het wezenlijke gevoel
voor de steen is ook het gevoel voor de fijnheden van zijn bewerking verzwakt.
Zoodra echter de beeldhouwers der groote tijdperken, het Egyptische, het Grieksche,
het Indische, het Romaansche en het Gothische, weer g e z i e n worden, werkelijk
gezien en niet alleen archeologisch bekeken, maar ook inderdaad als
levens-manifestatie genoten en met het menschelijk levensgevoel ervaren; zoodra
deze doorbraak, de groote winst van den modernen tijd, is geschied, komen ook de
fijnere onderscheidingen weer boven. En een romaansche beeldhouwkunst, die zoo
langen tijd, zelfs na de herovering van het Gothische inzicht, nog als een
onontwikkelde voorvorm van het Gothische, zonder belangrijke zelfstandige kracht
heeft gegolden, die Romaansche beeldhouwkunst blijkt rijk aan de onderscheiding
van relief en de melodie van het modelé, met tal van wisselende verhoudingen
tusschen die twee, zooals zelden binnen de grenzen van één eeuw mogelijk is geweest.
Daarbij moet modelé niet gezien worden als de hoogere en dus latere ontwikkeling
van relief. Juist in de 12de eeuw doen zich dikwijls gelijktijdig beide qualiteiten
voor. Het relief laat het vlak in zijn krachtige ongeschondenheid gelden. Het modelé
speelt er een fijn spel, dat soms tegen de architectonische werking in zou gaan als
het de overhand kreeg. Het relief laat het vlak principieel in rust, het modelé voert
de bewegingsgolven door en heeft de neiging vibratie te brengen in de stilte. Relief
is van huis uit dicht aan de wortels der architectuur. Modelé is een zorgeloozer en
gemakkelijker afdwalend kind, dat de charme ongemeen kan verhoogen, maar het
architectonische prestige ook in gevaar kan brengen. Relief kan de vormen strak en
plat houden of aanblazen tot de ruimte er vol en sterk in wordt. Maar modelé is het
spel van de zenuwen van het vlak; het kan de vormen een zachte deining geven, licht
bewogen als een kalme zomerzee; het kan ook de trillingen verhoogen en opjagen
tot een onrustig gestoei of een felle drift.
Deze twee elementen hebben in de romaansche beeldhouwkunst binnen dc
architectonische wetten een eigen stem, doen zich in verschillende verhoudingen
voor en zijn van verscheiden beteekenis voor het romaansche ornament en de
romaansche figuur van mensch en dier.
In het algemeen zal blijken hoezeer de romaansche 12de eeuw gelegenheid biedt
al deze beeldhouwkunstige elementen te zien in de frissche en stormachtige driften
van een jong leven en een sterk hart.
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Jan Vermeer en zijn Delftsche omgeving
naar aanleiding van de tentoonstelling in het nieuwe
Boymansmuseum
door Dr. J.M.C. van Overbeek
REMBRANDT van Rijn en Jan Vermeer uit Delft.
Zij hebben tegelijkertijd geleefd, maar het is niet zeker, dat zij elkaar gekend
hebben. Terwijl de eene in de hoofdstad des lands zijn door roem en tegenslag
afgewisseld bestaan heeft gesleten, voerde de andere het leven van den eerzamen
werker in het burgerlijk milieu van de reeds als residentie afgedane provinciestad
Delft.
't Is een gelukkig samentreffen, dat het jubileum des Rijksmuseums, waar
Rembrandt gehuldigd wordt, tezelfder tijd wordt gevierd, dat het nieuwe
Boymansmuseum te Rotterdam geopend werd en dat men bij deze gelegenheid een
tentoonstelling organiseerde van het werk der Delftsche school, waarvan Vermeer
veruit de meest figuratieve persoonlijkheid is.
Hij is de eenige, die als geboren Delftenaar in de tweede helft der zeventiende
eeuw de schilderkunst beoefende, en die ten slotte, zij het ook laat, erkend is geworden
als een der grootste meesters van het palet, die onze gouden eeuw gekend heeft, die
zelfs, zij het dan ook bij alle verschil van artistieke opvatting, verdient met Rembrandt
in één adem te worden genoemd.
Zijn civiele staat kan in een paar regels worden samengevat: Te Delft geboren in
het jaar 1632 is hij daar in 1675 overleden. Toen hij in 1653 lid werd der
schildersgilde, was hij niet in staat, de verschuldigde taks van zes gulden ineens te
betalen. Met een gulden en tien stuivers moesten de gildemeesters zich voor dat jaar
tevreden stellen en eerst drie jaar later, in de maand Juli was de heele som afbetaald.
Zijn vrouw Catharina Bolnes, die hij in 1653 huwde, schonk hem elf kinderen. Toen
Vermeer in 1675 stierf, moest de weduwe nog de schuld bij den bakker met twee
door haar man geschilderde stukken voldoen.
Zijn artistiek bestaan is even spoedig geschetst in de weinige documentaire
gegevens, die we er voor vinden. Zoo werd hij na zijn korten leertijd bij Carel
Fabritius in 1653 als lid der Lucasgilde ingeschreven en meerdere malen, o.a. in 1663
en in 1671 tot hoofdman gekozen. In het geheel zijn er slechts ruim dertig van zijn
schilderstukken bekend, hetgeen toe te schrijven is aan zijn langzame, maar intensieve
manier van werken. Dat hij door zijn tijdgenooten ten zeerste werd gewaardeerd,
blijkt uit de door den Delftschen
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boekhandelaar Arnold Bon in Bleyswijck's Stadkroniek ingelaschte rijmelarij, waarin
tot troost voor het zware verlies, dat de Nederlandsche kunst door den plotselingen
dood van Carel Fabritius geleden had, gezegd wordt, dat ‘uit de assche van dezen
phenix de schilder Vermeer verrezen is’, die op meesterlijke wijze diens sporen
volgde.
Werd dus het wonderbare palet van den kunstenaar door zijn stadgenooten ten
volle erkend, zoo moest hem het lot weervaren, dat zijn werk, zoo niet geheel en al
vergeten, dan toch door het nageslacht volkomen verwaarloosd werd. Ofschoon de
Fransche kunstcriticus Burger den schilder, dien hij als de Sphynx van Delft
kwalificeerde, in 1865 voor 't eerst weer midden in de belangstelling der kunstwereld
stelde, zoo kon het toch voorkomen, dat zijn landgenoot, de bekwame schilder en
kunstgeleerde Fromentin in zijn in 1875 uitgegeven boek over de Nederlandsche
oude meesters den naam van Vermeer in 't geheel niet vermeldt.
Het eerherstel door onze kunsthistorische vorschers, dr. C. Hofstede de Groot, dr.
A. Bredius en anderen is volkomen geweest en de eens vergeten Delftsche schilder
staat thans in de eerste rij der grootmeesters van 't penseel, die onze zeventiende
eeuw tot de gouden eeuw van Neerland's glorie hebben gemaakt.
Jan Vermeer is in tijdsorde de jongste der Delftsche kunstenaarsgeneratie, die
feitelijk een aanvang neemt bij Michel Jansz. van Mierevelt, den naarstigen, in een
vorige eeuw geboren portretschilder, wiens penseel vele duizenden conterfeitsels
van vorstelijke en adellijke heeren voortbracht, tot welk lucratief bedrijf de stad Delft
als residentie der oranjeprinsen en van hun omgeving zich bij uitstek leende. Cornelis
de Bie, de stadsdichter vergelijkt hem dan ook niet zonder reden met ‘De Mier, die
heele somerdagen is besig in het groene veldt’. De meening echter van den stedelijken
kroniekschrijver van Bleyswijck, die hem een tweeden Apelles noemt, moet voorzeker
op rekening worden geschreven van de Byzantijsche mentaliteit dier dagen, die den
hofschilder meer prees ter wille van de medailles en gouden ketenen schenkende
aristocratische modellen, dan wel van wege de ‘uit den vreemde ingevoerde’ techniek
zijner kunstbeoefening.
Mierevelt en zijn schaar van leerlingen hebben echter den stoot gegeven aan de
beweging, welke over de kranige portretten van de Palamedesz’, over de kleurige
binnenhuisjes van Pieter de Hooch, de grootsche kunst van Carel Fabritius, de
kerkinterieurs van Emanuel de Witte heen geleid heeft naar het hoogtepunt van kleuren lichtgetoover, waarmede Jan Vermeer zijn naam en dien van de stad, waar hij
geboren werd, tot in de bovenste sfeer van schoonheid verheven heeft.
Vermeer en Rembrandt!
Wie heeft er aan durven denken, - een halve eeuw geleden nog, - deze twee namen
naast elkaar te zetten? Hun kunst is verschillend van karakter.
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Moge de vorst onzer zeventiendeeuwsche schilderschool zijn geniale visie op het
menschelijk wezen, op het maatschappelijk bestel van zijn tijd en van zijn land in
een overvloed van verven en in een wonderbare speling des lichts hebben
geopenbaard, zoo weerspiegelt het rustige, eenvoudige werk van den Delftenaar een
kunstenaarsziel, die van het meest bescheiden onderwerp van huiselijken aard een
gedicht weet te maken. In het onnavolgbare diffuse licht waarin zijn figuren zich
bewegen, waarvan zijn landschappen overgoten zijn, in de bekoorlijke tinten van
zijn kleurengamma ligt een poëzie, die zelfs den meest materialistischen prozamensch
behagen moet. Rembrandt concentreert de zonnestraal op een enkel vlak of op een
met voorbedachten rade gekozen punt, van waaruit de strijd tusschen schaduw en
licht zich verder ontwikkelt, - Vermeer laat de volle helderheid der luchten zich door
zijn ruimte verspreiden. Zij weerkaatst zich tegen de lichte wanden van het vertrek,
zij geeft een plastische gedaante aan zijn figuren, zooals de beeldhouwer met mes
en beitel den tastbaren vorm geeft aan het beeld. Door middel van zijn lichtwerking
stelt Vermeer mensch en landschap vrij in de atmosfeer, die ze omgeeft.
Slechts enkele kleuren heeft hij op zijn palet, bij voorkeur citroengeel, rood en
zwart, wit en lichtblauw, terwijl overal een heldere tint van rose en blauwachtigen
schijn door de dektonen heendringt. Bij het gezicht op Delft, dat de glorie van het
Mauritshuis uitmaakt en dat we op de tentoonstelling helaas moesten missen, is het,
alsof het karmijnrood door de lazuren boventoon heenschijnt, zoodat de indruk wordt
gewekt, dat de avondzon over poorten en huizen gloeit. Juist deze schittering, die
van zijn onverwoestbare kleuren uitgaat, is het geheim van den Delftenaar gebleven,
- het raadsel, waarmede zelfs de wetenschap geen raad weet.
Van zijn vroegere manier om tamelijk donkere schaduwen met het felle, koele
buitenlicht te laten contrasteeren is hij langzamerhand teruggekeerd tot het diffuus
verspreide licht, dat zijn techniek over het algemeen kenmerkt. Het eenige door hem
gedateerde schilderstuk, de K o p p e l a a r s t e r van 1656 in het museum te Dresden
is reeds een meesterwerk, waarin warme kleurschakeering, levendigheid van
handeling, eenheid van compositie met elkander wedijveren om een harmonisch
geheel te vormen.
Hierbij sluit zich aan de uit drie bijna levensgroote figuren saamgestelde groep
van C h r i s t u s b i j M a r i a e n M a r t h a uit het Museum te Edinburgh, een
karakteristieke kleurenmengeling, waarbij het koele blauw met de gele nuanceeringen
een heel bijzondere werking uitoefent.
De twee genoemde doeken zijn met het toilet van Diana in het Mauritshuis feitelijk
de eenige, waarop meer dan twee personen voorkomen. Meestal bepalen zijn
schilderstukken zich tot een enkele figuur, die dan met pijnlijke zorg geschilderd,
scherp afsteekt tegen den wit gepleisterden, met licht overgoten kamerwand.
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Onder de meesterstukken, die zich thans in Boymans bevinden zijn met de hier boven
reeds aangeduide bijbelsche scène het Melkmeisje, - de Kantwerkster, - het brieflezend
vrouwtje uit het Rijksmuseum, het meisje, dat een brief schrijft uit de collectie
Knoedler, - het Meisje aan het venster, uit het Metropolitan-museum te New-York,
- het vrouweportret uit Boedapest en het bekende Straatje uit het Rijksmuseum wel
de meest typische voor de kunst van den Delftschen meester.
Het M e l k m e i s j e , uit de collectie Six voor het Rijksmuseum aangekocht,
vertoont wel in hooge mate alle kwaliteiten, die de kunst van Vermeer tot het peil
hebben opgevoerd, dat hem tot een der meest beroemde kunstenaars onzer zeventiende
eeuw heeft gestempeld.
Het door 't venster in het vertrek vallende, eenigszins gedempte licht boetseert de
vormen van de melkschenkende jonge vrouw en plaatst haar tegelijkertijd midden
in de ruimte der kamer. Al hetgeen zich op de tafel bevindt, wordt door 't zelfde licht
tot een eenheid samengevoegd, - de starre melkstraal beweegt zich; boven alles blijft
echter het geel en wit der kleedij met den groen-blauwachtigen inslag het milieu
domineeren.
Het K a n t w e r k s t e r t j e , dat het Louvre-museum voor de tentoonstelling afstond,
is eveneens een der meest treffende gedichten in wit en geel, welk Vermeer's
kunstenaarsziel uitgezongen heeft. Thans komt het droevige gebaar van den
Rotterdamschen gemeenteraad, die in de jaren zestig der vorige eeuw weigerde de
collectie Vis Blokhuysen, waarvan het deel uitmaakte, tegen een betrekkelijk geringe
vergoeding te aanvaarden, des te schrijnender naar voren. Voor enkele weken geniet
het meesterwerk, een der pronkstukken van de Parijsche verzameling, weer de
gastvrijheid der Maasstad, waar de kunst thans gelukkig meer waardeering ondervindt,
- getuige het statige nieuwe museum -, dan eenig blad van zijn vroegere kronijken
vermeldt.
De B r i e f l e z e n d e v r o u w uit het Rijksmuseum bezit een bijzondere
bekoorlijkheid door de frissche morgenstemming, welke er in het rustige vertrekje
heerscht, waar de eerste straal van de ochtendzon nog weifelend binnenvalt en de
dame met het witte slaapjakje vol nieuwsgierigheid de zoo even aangekomen
correspondentie met de oogen verslindt. Slechts de achtergrond der kamer geeft den
schilder gelegenheid, zijn licht- en schaduwwerking te doen gelden. Hij bereikt dit
vooral door het contrast tusschen de blanke kleeding der vrouw en een bijna
onmerkbaren overgang tot de lichtgrauwe en blauwe schaduwen, waarmede de
tamelijk vlak gehouden figuur tegen den slechts met 'n landkaart verlevendigden
muur afsteekt. Hier is een vrije speling van het licht bereikt. Vanwaar dat licht komt,
kan men slechts raden, daar het gewoonlijk heel of half geopende venster op dit doek
ontbreekt. Een van de meest rustige en eenvoudige genrestukjes van den meester,
waarbij al het bijkomstige, dat bij Vermeer meestal tot verhooging van
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het effect op de tafel is rondgestrooid, blijkbaar met opzet is weggelaten.
Scherpe tegenstelling tot dit eersterangswerk, maar even schitterend van techniek
is de J o n g e v r o u w , d i e e e n b r i e f s c h r i j f t , dat Pierpont Morgan vroeger
als bruikleen in het Metropolitan-museum te New York hing, dat thans echter als
bruikleen van de firma Knoedler tusschen de werken van den Delftschen grootmeester
in Boymans schittert.
Hier geen schijn van demping der zonnestralen, die zich in vollen overvloed over
de tafel verspreiden, waar het montere vrouwtje, in een met hermelijn omzoomde
zijden jakje gestoken, haar gedachten concentreert op datgene, wat ze in haar brief
gaat schrijven. Geen sensationeel of temperamentvolle dingen zullen het onderwerp
daarvan zijn. De ongemeen kalme trekken van haar gelaat zeggen ons duidelijk, dat
slechts het verhaal van dagelijksche gebeurtenissen uit haar familie- of vriendenkring
uit de tot schrijven gereede pen zal vloeien en dat de blijde stemming door de
binnenstroomende zonnestralen gewekt daarbij haar weerklank zal vinden.
Even rustig, maar van grootere charme nog is h e t m e i s j e , dat, nog bezig met
het regelen van haar huiselijke bezigheden, a a n h e t h a l f geopende v e n s t e r ,
staat te peinzen in het fascineerende licht der eerste morgenschemering. Het stuk
werd door het Metropolitan-Museum te New York ingezonden.
De tegenstelling tusschen de donkere kleedij, de witte kap en de breede
schouderbedekking is van zoo bijzonderen aard, dat men geneigd zou zijn, in dit
blanke, haast schaduwlooze doekje de volle verwezenlijking van Vermeer's geniale
lichtschildering te erkennen. Hoe het meisje zonder merkbare slagschaduw als een
plastisch beeld midden in de ruimte staat, is een wonder van constructie, terwijl de
stofbewerking der op de tafel staande metalen kan en schotel door geen enkelen der
groote stillevenschilders uit dien tijd verbeterd zou kunnen worden.
Dat Vermeer ook daar, waar het vraagstuk van licht en ruimte niet zoozeer zijn
aandacht trok, in staat was, de psychische gesteldheid van zijn model te doorvoelen
en weer te geven, zien we in het V r o u w e p o r t r et uit het museum van Boedapest.
Het is een matrone uit den gegoeden burgerstand, die hier wordt voorgesteld,
eerzaam en waardig, ondanks haar stemmige kleedij niet van alle ijdelheid vrij, zooals
haar met kant afgezette handschoenen aanduiden. De achtergrond is in tegenstelling
van veruit de meeste schilderstukken des meesters zeer donker gehouden, de figuur
zelf, glad gepenseeld, spreekt voor zich zelve, een roodachtig tafelkleed en de gele,
reeds half vergane leuning van den stoel brengen eenige levendigheid in de overigens
erg rustige voorstelling.
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Hiermede sluit de rij van de voornaamste werken van Jan Vermeer, die thans in
‘Boymans’ een tijdelijke gastvrijheid genieten.
Van zijn hoogst merkwaardige kunst om het karakteristieke stadbeeld uit zijn
omgeving weer te geven vinden we hier slechts een proeve, namelijk het
wereldberoemde S t r a a t j e , dat beter dan welk product ook uit dien tijd de lokale
stemming schildert, die het milieu der kleine burgerij beheerschte. Het majestueuze
gezicht op Delft moge grootscher zijn van opbouw, romantischer van impressie, hier
vinden we het intieme, het gemoedelijke, het primitief aandoende en toch zoo
aantrekkelijke steegje, - dat eer het karakter heeft van 'n gemeenschappelijke
binnenplaats, - in zijn hermonische kleurencombinatie weergeven zooals Vermeer
het zag en dat hij slechts te copieeren had om er het meest schilderachtige van zijn
schaarsche stadsimpressies van te maken.
Het voor 't eerst den meester toegeschreven stuk, dat Maria onder het kruis
voorstelt, heeft zijn opname gevraagd in Vermeer's oeuvre. De tijd zal moeten
uitmaken, of deze toeschrijving, die voornamelijk op de eigenaardige roode kleur
van 's meesters palet gebaseerd schijnt te zijn, zich zal kunnen handhaven. In dit
geval is de plaatsing onder de jeugdwerken van den schilder aannemelijk.
De Rotterdamsche tentoonstelling, aan welker hoofd de naam prijkt van den coryphee
der Delftsche school is luidens den titel van den catalogus in hoofdzaak als een hulde
en, zoo noodig nog, als een hooger waardeeren bedoeld van den eenzamen burgerman,
die zich nauwelijks bewust van zijn eigen grootheid met alle naarstigheid en pijnlijke
zorg gewijd heeft aan een taak, die hem boven de meeste zijner schilderende
tijdgenooten verhief; zij omvat echter nog een aantal voortbrengselen uit diens Delfter
omgeving.
Onder hen, die in nauwe relatie stonden met Jan Vermeer, die ofwel zijn eerste
schreden leidden op het veld der kunst, ofwel door zijn werk beïnvloed werden, staat
op de eerste plaats de man van het groote talent, C a r e l F a b r i t i u s , die uit
Rembrandt's atelier naar Delft gekomen, daar onbetwistbaar een nieuw leven heeft
gewekt.
Fabritius, uit zijn landelijke omgeving van de Beemster naar de hoofdstad gedreven,
heeft zich als zelfstandig kunstenaar in de provinciestad Delft gevestigd, aan de
rustige sfeer, welke daar heerschte, volkomen aangepast, maar nauwelijks had hij
zijn eigen weg gevonden of hij werd op dertigjarigen leeftijd reeds getroffen door
het noodlot, dat zijn loopbaan beëindigde en het leven afsloot van een der meest
begaafde kunstenaars, die met Vermeer in contact zijn geweest.
Toen hij op 12 October van het jaar 1654 in zijn werkplaats het portret schilderde
van Simon Decker, den koster van de Oude Kerk, stortte de woning ten gevolge van
de ontploffing van het kruithuis in, den schilder
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onder het puin bedelvend, terwijl alle zich in het huis bevindende kunstwerken
verloren gingen.
Het Z e l f p o r t r e t in Boymans en de M a n met den helm uit Groningen getuigen
van zijn bijzondere begaafdheid om het model naar het leven te treffen. Met
Rembrandtieken breeden streek haalt hij de figuur, somtijds sterk beschaduwd, van
den lichten achtergrond naar voren. Jammer, dat het meest sprekende staaltje van
zijn kunst, de D i s t e l v i n k in het Mauritshuis op de tentoonstelling niet aanwezig
is om te doen zien, hoe het spel van licht en schaduw, door Vermeer op zoo
wonderbare wijze weergegeven, feitelijk op Fabritius' invloed terug te brengen is.
De door de tijdgenooten des schilders zoo hoog geroemde vaardigheid in het
aanbrengen van perspectief valt op de expositie moeilijk te constateeren, daar het
eenige stuk, waaraan men den lof, welken de Delftsche kroniekschrijver Bleyswijck
hem deswege op uitbundige wijze brengt, kan toetsen, namelijk de
I n s t r u m e n t e n h a n d e l a a r , met het gezicht op het marktveld van Delft, zich in
de National Gallery te Londen bevindt. Voor ons is echter het bereikbare materiaal
voldoende om ons van de krachtige kunst van Fabritius te overtuigen, wiens penseel,
getuige de portretten van de kinderen de Potter ook tot lichtere tinten en meer
opgewekte stemming machtig was, dan we in zijn overig ons bekende werk moeten
vaststellen.
Van de twee overige schilders uit de omgeving van Vermeer, van Emanuel de
Witte en Pieter de Hooch kunnen we hier slechts eenige summiere aanteekeningen
bijvoegen.
Tien jaar lang heeft de Alkmaarsche schilder van kerkinterieurs, d e W i t t e ,
wiens avontuurlijk leven hem in 1642 naar Delft voerde, daar zijn verblijf gevestigd.
Hier vooral heeft hij de wonderbare lichtspiegelingen door de blanke gewelven zijner
bedehuizen laten spelen, terwijl een paar genrestukken zooals de ‘Vischmarkt bij
avond’ in Boymans en de ‘Vogelmarkt’ uit Stockholm hem de gelegenheid boden,
zijn bijzondere begaafdheid voor het stilleven te bewijzen. De tragiek van zijn leven
weerkaatst zich in het sombere aspect zijner latere werken.
De man, door Houbraken geschilderd als opvliegend, verwaand en verbitterd door
het armzalig leven, dat hij zich door zijn uitspattingen bezorgd had, verliest een groot
deel van de opgewektheid, van de romantische lichtwerking, welke zijn eerste werk
kenmerkt, zoodra hij zich te Amsterdam gevestigd had, waar zijn leven een tragisch
einde zou vinden.
Elk religieus sentiment blijft trouwens van zijn vele kerkinterieurs verre, - slechts
het architectonische element, de harmonie der hoog opstrevende lijnen, door het spel
der stralen verlevendigd, zijn het kenmerk van zijn talent.
Ten slotte P i e t e r d e H o o c h , de meest vruchtbare der vier voornaamste
schilders der Delftsche groep! Hij was Rotterdammer van geboorte, kamerdienaar
van den kunstzinnigen grand seigneur Justus de la Grange, -
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totdat hij zich zelfstandig te Delft vestigde, waar hij in de werkplaats van Carel
Fabritius, later in die van Jan Vermeer, zijn talrijke binnenhuisjes schilderde.
De invloed van dezen laatste is zeer duidelijk en zijn werk is onmiskenbaar
afhankelijk van den grooten meester. Zoolang hij in diens nabijheid blijft, gaat er
een groote bekoorlijkheid uit van de intieme scènes, - deze verdwijnt langzamerhand,
nadat hij Delft verlaten heeft om zijn werkzaamheid naar de hoofdstad te verplaatsen.
Zijn artistieke nalatenschap omvat ongeveer 350 zekere werken, waarin vooral de
stofbewerking, de warme roode kleur van costuum en aankleeding van het interieur
de beste eigenschappen zijn. De tentoonstelling bevat ongeveer 25 doeken van zijn
hand, waarvan de knusse, gemoedelijke voorstellingen uit het klein-burgerlijk milieu
veruit de beste zijn.
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Bruckner
door Johan de Molenaar
Een kerk. Een trap. Dit zijn de treden;
en dit de leuning waar zijn hand
op steunde, een halve eeuw geleden.
Hier is zijn schaduw langs gegleden,
zijn dubbel-ik uit schimmenland.
De galm van 't orgel, als hij speelde,
een branding slaande aan een kust, geen sterveling wist van die weelde.
Toevallig zag men hoe 't vergeelde
toetsenbord door hem werd gekust,
die knielend bad vóórdat hij zwoegde
aan 't bouwwerk van een symphonie,
met diepe voren 't land doorploegde
der Schoonheid. - Die aan God opdroeg de
Negende. - Boer, monnik, genie!
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Kwatrijnen
door J. van Hasselt
Gij die uw minnaar mint, o wees tevreden!
Geen heeft een rijker leven hier beneden.
Niet in der liefdenachten aantal ligt uw heil,
De liefde is altijd hier en altijd heden.
***
Heb lief en droom en zing uw droomen uit;
Geen wereld die de drift der droomen stuit,
De grootste daden stammen uit de liefde;
Het grootste leven is der droomen buit.
***
Laat vrij hun kroon aan d' intellectueelen!
Dat zij voor wijzen en poëten spelen!
Wees in hun rijk een schamel bedelaar;
In 't uwe straal' een luister over velen.
***
Durf nuchter zijn waar and'ren dwepend dazen,
Een zeldzaam, hoog geluk blijv' u d' extase!
Het godd'lijk vuur ontvlamt uit eigen drang;
Daar moet ge nooit in poken of in blazen.
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Het moderne tooneel in Spanje
door Cornelius Conijn
BIJ het beschouwen van het tooneelleven op het Iberische schiereiland moet men in
de eerste plaats twee factoren in het oog houden, die grooten invloed op de
ontwikkeling ervan uitoefenen en fundamenteele verschillen doen zien met het overige
Europa.
De eerste is het feit dat het artistieke leven bijna uitsluitend bloeit in de twee rivale
hoofdsteden Barcelona en Madrid, die evenwaardig de belangrijke theatrale
gebeurtenissen deelen, met uitzondering van de premières der Catellaansche stukken,
welke alleen in Barcelona en de omliggende provinciesteden gaan en die, onder
belangrijke politieke protectie staande, zich langzamerhand van alle tendenzen
losmaken om tot nationaal-eigen en pure kunst uit te groeien.
De tweede factor is de samenstelling der gezelschappen, waarbij een tiental
belangrijke zijn, die speelstukken van litteraire kwaliteit en van het wereldrepertoire
brengen en alle gevormd worden rond een of twee sterren (vaak de directeur en zijn
vrouw, zooals men dat ook bij ons ziet). Zij hebben echter nooit een vaste
schouwburgzaal, doch maken elk jaar opnieuw een beperkt repertoire met een steeds
wisselende troep, waarmee, nadat de eerste maanden in de twee hoofdsteden is
gespeeld, de provinciën wordt afgereisd. Dat dit systeem groote bezwaren met zich
brengt ligt voor de hand, het doet afbreuk aan de homogeniteit van het samenspel en
het bleek verder een ernstige bedreiging voor de jonge tooneelschrijfkunst. De auteurs
die hun werk opgevoerd wilden zien moesten in de eerste plaats niet alleen met de
smaak van het publiek rekening houden, doch ook er voor zorgen, dat noch groote
rolbezitting noch kostbare monteering en ingewikkelde decors noodig waren.
Zoo is het te verklaren dat in de laatste jaren van een zichzelf overlevend
koningschap en de eerste, politiek troebele jaren der republiek weinig werd
geproduceerd dat op belangstelling buiten de grenzen recht had, afgezien van de
verwante en gelijksprakige Zuid-Amerikaansche staten, die door een uitwisseling
van artiesten en regelmatige tournee's in nauw cultureel contact bleven met het land,
dat velen nog steeds als het moederland beschouwen. Enkele groote en internationaal
bekende theaterfiguren zooals Benavente en Unamuno en Palacio Valdes vielen hier
natuurlijk buiten en deze meesters beheerschen ook heden nog de theaterliteratuur.
Doch in den laatsten tijd is er een soort renaissance van het moderne Spaansche
tooneel begonnen, waarvan in de komende jaren waarschijnlijk ook het buitenland
nog profijt kan trekken. Ondersteund door intelligente en
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talentvolle acteurs, gevoed door het curieuze werk van enkele jonge schrijvers (een
typisch staal hiervan is het spel ‘Monsieur Pygmalion’ van Jacinto Grau, door een
Parijsch avant garde theater opgevoerd), lijkt het een natuurlijke reactie op de
bedreiging van de cinema die sinds kort in Spanje nog ernstiger is geworden door
het opleven van een nationale filmproductie.
Het schijnt een logische wisselwerking te zijn, die men ook in andere landen heeft
kunnen waarnemen, deze verrassende en onverwachte opbloei van nieuwe ideeën
en nieuwe talenten in het theater, een kunst die zoo oud bijna is als de geschiedenis
van het menschdom en die, verre van door mechanische filmperfectie geïntimideerd
te zijn, er nieuwe waarden tegenover gaat stellen, op een tijdstip dat de pessimisten
reeds alle hoop verloren waanden.
De jonge Spaansche auteurs hebben begrepen dat er nieuwe klanken van hen
verwacht werden, trouwens sommigen der ouderen stemden ten volle toe dat hun
inspiratie ten einde liep, zooals de groote filosoof en schrijver Miguel de Unamuno,
die het ontroerend in een van zijn laatste werken uitdrukte, doelend op de recente
revoluties en burgerkrijg: ‘Kinderen van Spanje, vergeeft ons! Wij zijn u niet op het
rechte pad voorgegaan. Wij speelden, doch ons spel had ernstiger gevolgen dan de
uwe, het eindigde in bloed en broedermoord. En niet eens allen berouwen het. Nu is
het uw beurt te toonen wat gij wilt, wij geven ons gewonnen.’
En sommigen hebben op artistiek gebied hun beste pogingen getoond en met
succes beloond gezien. De kwaliteit van het nieuw georiënteerde werk - dat alle
intenties verwezenlijkt zouden zijn kan niemand verwachten doch de algemeene lijn
is goed te volgen - ligt voornamelijk hierin, dat de auteurs met hun onderwerpen,
hun gedachte en intelligentie in het volle leven staan, als het ware temidden der
toeschouwers, wars van alle steriele, hoog-intellectueele pogingen van voorgaande
decenniën. Zij vreezen niet meer het hart te laten spreken, als het een sentiment van
de gezonde soort is, zij willen niet meer originaliteit ten koste van alles, al moest
daardoor aan de waarde van het werk worden te kort gedaan. Een terugkeer tot het
naturalisme? Misschien, doch aan onze huidige psychologie aangepast en in elk geval
als tijdverschijnsel teekenend.
Doch naast dezen terugkeer tot het meer algemeen-menschelijke, met gangbare
moraliteit en begrijpelijke karakters, in wie elkeen iets van zichzelf kan herkennen,
van eigen illusies en eigen teleurstellingen, weten zij gebruik te maken van de
hulpmiddelen der moderne techniek, die ongetwijfeld van die van de film heeft
geleerd. De monologen, de theatertrucjes en de stereotiepe tweedeplansfiguren hebben
afgedaan en de geijkte drieacter werd omgewerkt tot een reeks korte beelden waarbij
de toeschouwer niet door noodelooze literaire uitwijdingen wordt vermoeid; zij weten
de psychologische conflicten kort en duidelijk te belichten en hebben grondig het
eerste theatergebod geleerd: het publiek steeds geboeid te houden.
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Er is in Spanje een scherp te trekken scheidingslijn tusschen het hoogstaand, beschaafd
theaterspel en het volkstooneel, dat als zoodanig ook zeker typisch is doch geen
internationale, algemeene kwaliteiten heeft. Het zijn grof-boertige kluchten en vooral
de ‘zarzuela’ is geliefd, een soort operette met veel gesproken tekst en grappige
situaties. Deze liefde voor de komische situatie vindt men echter ook in het beschaafde
theater en merkwaardig genoeg waren de eerste gemoderniseerde werken der jonge
schrijvers blijspelen en lichte comedies. Deze werken zijn meestal zeer geestig en
de gewaagde grappen van het Fransche boulevardstuk worden er zorgvuldig in
vermeden.
Aan dit genre moet in de eerste plaats de naam van den grooten acteur Casimiro
Ortas worden verbonden, een bij uitstek populaire figuur, die men misschien zou
kunnen vergelijken bij een Cor Ruys, verdriedubbeld met een de Bree en van Dalsum.
Dat waarvoor deze namen in het Hollandsch tooneelleven staan geeft heel juist de
waarde weer van deze Spaansche blijspelen, die telkens op hooger plan worden
gebracht, ondanks de soms dolle en banale situaties. Een van zijn laatste creaties is
het blijspel ‘Seviviya’ van het bekende auteursduo Ramos de Castro en Carreno,
wier tintelende geest en persoonlijkheid, hoewel typisch Spaansch, vergeleken kan
worden bij dat andere beproefde - Fransche - schrijverspaar Robert de Flers en
Caillavet.
Van de vier grootste tooneelsuccessen van het seizoen komen er twee op rekening
van den onbetwisten meester van het Spaansch theater, Jacinto Benavente, wiens
werk ook in Hollandsche vertaling vaak werd opgevoerd. Men zou zijn positie met
die van Henry Bernstein op het Parijsche tooneel kunnen vergelijken en evenals de
laatste schiep hij een eigen genre, een eigen techniek en zelfs een eigen taal. Zijn
meesterwerk is misschien het drama ‘Los Intereses Creados’ een jeugdwerk van
fantastische, dichterlijke inspiratie en andere van zijn grootste successen waren ‘Amor
de amar’ en ‘Los Malhechores del Bien’. In zijn laatste zedenspel: ‘Herinneringen
van een Madrileen’, geeft hij een confrontatie van het ook hier in de mode zijnde
1900 tijdperk met het leven in Madrid en de jeugd van heden, waarin de groote
opmerker en fijn-ironische beschrijver al zijn sprankelende verve kan laten gaan.
Het conflict van het moderne en vrijgevochten jonge meisje, tegenover haar
‘ouderwetsche’ omgeving die aan alle principes en vooroordeelen vasthoudt, die zij
overwonnen waant en die toch in strijd raakt met de verwarde gevoelens van haar
eigen hart, dat zich minder snel heeft weten aan te passen dan haar brein. Met tal van
fijne trekjes wordt ons de achtergrond geteekend, het society leven in het Madrid
van vroeger en nu, dat vooral sinds de vestiging van de republiek sterk evolueerde.
Zijn andere comedie is getiteld ‘No jugueis con esas cosas’, gevoegelijk te vertalen
met ‘Speel niet met vuur’. Het vuur is in dit geval de liefde en de huwelijksband. De
schrijver, die zich in het eerstgenoemde stuk herinnerde,
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dat zijn theaterdebuut nog vóór 1900 plaats vond en optrad als moralist van een ander
tijdperk, moderniseert zich hier volkomen, en, als immer fijn opmerker, geeft hij
uiting aan de meest genuanceerde en misschien onbewuste gevoelens van de huidige
jeugd. Deze jonge lieden willen zich ontdoen van de banden der familie en het
overwonnen standpunt van de slavenketenen der liefde. Doch niet ongestraft kan het
individu probeeren den loop der sinds eeuwen vastgelegde lijnen te veranderen. Met
een vaderlijken en vergevenden glimlach voert de auteur zijn personen naar het
bevredigende einde. Enkele van de groote speelscènes geven de prachtige actrice die
Carmen Diaz is volop gelegenheid tot hartstochtelijk en van leven doortrild spel.
Een andere der meest vooraanstaande Spaansche actrices, Irene Lopez Heredia
kreeg een gelijke kans in de comedie ‘La papirusa’, die zij ook ten volle benutte.
Alfonso Torrado is de auteur. Prachtig uitgewekt is in dit stuk de psychologie van
de ouder wordende, steeds gevierde en nog schoone vrouw, die voor de eerste maal
van haar leven zelf beminnen gaat en voelt dat het de laatste kans zal zijn. La papirusa
is de Mexicaansche naam van een vlinder, die gegeven wordt aan een
schoonheidsinstituut waarvan de heldin de leidster is, die dus in de galante kringen
van de hoofdstad onder dien naam ook zelf bekend wordt. Doch het doet er niet toe
of we meegevoerd worden naar de Ritz in Parijs of onder den strakken Mexicaanschen
hemel, de milieuschildering en zelfs de intrige valt weg voor de soms lyrische
vervoering van het innerlijk drama, dat steeds zuiver theater blijft.
Ten laatste komt de Andalouzische comedie ‘Oro y Marfil’, - Goud en Ivoor - van
Quintero, een drama van familie en eergevoel in het lachend decor van Sevilla's
patio's en ommuurde tuinen. Typisch Spaansch is deze comedie van opvatting en
uitwerking en de dualiteit in het volkskarakter, half beschaafd Europeesch, half puur
Arabisch met al het fatalisme van het Oosten, wordt scherp belicht. Voor het publiek
komt er nog als extra charme de zang bij van het weeke, en zoetvloeiende Zuidelijke
accent, die zelfs aan de meest heftige scènes iets sleepends geeft en een durende sfeer
schept. Doch door een uitheemsch publiek zou dit stuk met zijn Zuidelijke mentaliteit
waarschijnlijk niet worden begrepen.
Nog moet de verdienstelijke opvoering worden genoemd van een klassiek werk
van Lope de Vega, wiens driehonderdste sterfdag dit jaar wordt herdacht met de
instudeering van het drama ‘El Caballero de Olmedo’, in het eenige klassieke theater
dat Spanje nog heeft, het ‘Español’ te Madrid. In een lange reeks sobere en gestyleerde
decors, snel te verwisselen op den neutalen achtergrond, die steeds dezelfde blijft,
terwijl door een andere belichting of het verschuiven van een paneel de nieuwe
omgeving wordt aangeduid, speelt zich het bewogen drama af van den Cavalier,
wiens gecompliceerd en echt Spaansch karakter iets van Don Juan en Don Quichote
heeft. Hij is de galante ridder en dichter, wiens leven telkens door mede-
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MARGARITA XIRGU EN ENRIQUE BORRAS IN ‘TIERRA BAJA’ VAN JACINTO BENAVENTE
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SLOTSCÈNE VAN HET HISTORISCH DRAMA ‘LA CORONA’ VAN MANUEL AZUNA MET IRENE LOPEZ
HEREDIA EN RAFAEL BARDEM (RECHTS) IN DE HOOFDROLLEN

CARMEN DIAZ IN DE TITELROL VAN ‘DONã ANA’ VAN MIGUEL DE UNAMUNO
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dingers wordt bedreigd tot hij ten laatste, na de hoogste liefdesvervoering te hebben
gesmaakt, onder den degen van een verrader valt. Uiterst modern lijken de gedeelten
van de persoonsverdubbeling, wanneer de Cavalier tegenover zijn eigen Ik komt te
staan, die zijn bitterste vijand blijkt. Zoo ziet men telkens weer hoe zelfs de meest
moderne pogingen terug te voeren zijn tot de klassieken, waaruit alle jonge generaties
opnieuw kunnen putten en waarvan de meesten nog heel wat techniek zouden kunnen
leeren.
Er zijn meer namen en titels aan deze opsomming toe te voegen (ook wat het
Catellaansch tooneel betreft, waarvan tenminste een veelbelovende eersteling
‘L'Huraca’ - De Storm, van de schrijfster Carmen Monturiol - moet worden genoemd),
doch de meesten dezer zijn het Hollandsch publiek uit den aard der zaak onbekend.
Dit terrein is voor vertalers of directeuren die origineele werken zoeken een
exploratie zeker waard, opdat ook wij in Holland iets meer te weten komen van dit
laatste romantische land van Europa, dat zijn meest intieme gedachten openbaart in
de tooneellitteratuur, die een trouwe afspiegeling geeft van het dagelijksch werk en
leven.
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Verlangen
door A. Hendriks-Kappelhoff
Verlangen is het zien der hooge velden
En toch niet opwaarts kunnen gaan,
Het hooren, dat de winden iets vermelden,
En 't bladgeruisch toch niet verstaan.
Het is het spreiden van de leege handen
In tijden zonder manna-val,
Het weten, dat het goud der wolkenranden
Nooit op de aarde dalen zal.
Het is, in 't vaste bij elkander hooren
Gedoemd zijn tot een eigen lijn,
Zooals in zandweg, diepe wagensporen
Gebonden, toch gescheiden zijn.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

247

Blauwbaard
door Ina Boudier-Bakker
HET is vreemd, hoe alles om mij, en in mij, zoo veranderd is.
Ik was een knaap van zeventien toen ik voor het eerst uittrok. En haast vijf en
twintig jaren ben ik rondgetrokken van den eenen oorlog in den anderen. Want het
kampleven was mijn lust: rijden langs 's heeren wegen op een vurig paard, met mijn
goed zwaard en de kameraden. En 's avonds zitten onder den koelen hemel bij het
vuur, waar de beker rond gaat en het eene vroolijke verhaal het andere haalt. En de
diepe slaap daarna, in den ouden mantel.
Van tijd tot tijd kwam ik naar huis, naar mijn schoon slot, dat te zien is ver en
hoog uit het dal. Ik bracht er den buit - het deel dat de koning mij schonk - en enkele
stukken die mijn mannen hadden meegenomen uit een puinhoop.
Rijk had de lange oorlog mij gemaakt - maar wat gaf ik erom! Ik had kind noch
kraai; aan een vrouw had ik mij nooit gebonden. Neen. Slechts nam ik van de vrouwen
wat de krijg mij gaf....
Ergens in den buit lag een gebroken gordel - ik vergat hoe ik dien meenam. Bij
toeval - gedachteloos. Maar thans weer weet ik: een stad die wij namen in den avond
- een ruiter, gesprongen van zijn stervend paard, oogen toornig onder een schitterend
hoofdsieraad, mij woest rende tegemoet. Ik sloeg hem, vóór hij mij bereikte; en een
vrouw greep ik, een groote schoone vrouw, en tilde haar, dronken van vreugd om
den dag van overwinning, op mijn paard. Zij sloeg mij met beide gebalde vuisten,
zij rukte aan mijn baard, en plots trok zij een gouden naald uit haar haren, en stak
naar mijn oogen. Ik ontweek amper de felle priem; een bloedende kras liep tusschen
beide wenkbrauwen. Toen schreeuwde zij: ‘Roland!’ en bleef op eenmaal slap en
stil in mijn arm. Zij had geen wrond. Zij was doodgebleven van uitzinnige woede
en vertwijfeling. Een oogenblik lag zij zoo, dwars over mijn paard. Toen liet ik haar
afglijden, en ik zag nog waar zij lag: terzij aan den weg, het schoone hoofd achterover
geworpen, op haar lang rood kleed als in een plas van bloed. De gordel waarmee ik
haar gehouden had, bleef gebroken in mijn hand. Ik zag hem gisteren, toen ik aan
Liane denkend, mijn schatten nazag...
Liane.... Er is véél dat ik haar geven kan. Wie had ooit gedacht, dat mij een vrouw
zou binden! Maar nu is het reeds twee jaar, dat de koning vrede houdt en mij niet
behoeft. En nu heb ik Liane ontmoet....
Zij is een vrouw, zij zal houden van al dit edelgesteente, van het goud, van de
sieraden. Het zou alles voor haar zijn als....
Er is véél - maar niet àlles past voor een vrouw. Die wijde ring.... een zeer oude
man droeg hem. Bijna honderd jaren leefde hij op zijn slot. In den
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morgen eischte ik het kasteel op; een hagel van steenen, schroot, kokend pek was
het antwoord. Toen liepen wij storm, en met den avond was het slot ons, de kleine
bezetting gedood.
Ik liep naar boven en vond in de wapenzaal den heer. Hij scheen haast dood zooals
hij daar zat, doorschijnend wit; aan zijn voeten gromde een reusachtige dog. Alleen
zijn groote grauwe oogen leefden. Die maten mij met een grenzenlooze, koude
verachting. Hij keek langzaam naar mij op toen ik voor hem stond, en zei:
‘Zwakheid zal den sterke klein maken.’
Ik had geen tijd te vragen wat hij meende, want tegelijk stak hij zich den met
robijnen bezetten dolk in 't hart. Toen hij zijdelings van zijn zetel viel, rolde de wijde
ring van zijn hand en iemand achter mij raapte hem op. De dog lekte het kleine doode
gezicht en wierp zich jankend op het lijk. Ik floot hem, het was een prachtig dier, en
ik wilde hem meenemen. Maar hij stond schrap, zijn haren recht, en zou zich op mij
gestort hebben als niet een mijner mannen hem den hartsvanger in 't lijf had gestooten.
Misschien nam ook deze het dier den gouden band af - later vond ik dien tusschen
al het andere.
Er is i e t s bij - ik begrijp niet hoe dát meegekomen is: de zilveren rinkelbel van
een kind. Mijn mannen moeten het ding hebben opgeraapt ergens bij een plundering.
Toen ik het weer vond deze dagen, wist ik opeens, waaraan ik nooit meer had gedacht:
Eens, na een dorp te hebben veroverd en verbrand, toen wij eindelijk heenreden
in den nacht, het klagelijk schreien van een kind in de eenzaamheid achter ons....
zoodat ik een oogenblik mijn paard inhield. Maar het verstomde, en ik dacht er nooit
meer aan tot.... de rinkelbel mij dit plots weer in de gedachten bracht. Zal Liane dit
alles.... Het is véél voor een vrouw! Er zijn niet velen, die een vrouw zóó veel bieden
kunnen....
Het leven heeft zich gansch voor mij veranderd. De koning heeft mijn zwaard niet
noodig, het roest in de scheê - ik dacht erover mij aan te sluiten bij den grooten
krijgstocht in het Duitsche land. Toen heb ik Liane ontmoet bij een jachtpartij op
een naburig slot.
Ik zag haar op eenmaal in den stoet naar voren komen, en zij leek mij een kind
toe, zoo tenger, blond, hoog te paard in haar schamel rijkleed. Men zegt, dat haar
familie zeer arm is, een volkomen geruïneerd geslacht.... Den ganschen dag bleef ik
in haar nabijheid, en het scheen haar wèl te behagen. Zij keek soms naar mij op met
een zoekenden, zonderling langzaam vorschende aandacht - alsof zij zeer zorgvuldig
en gespannen mijn heele persoonlijkheid in zich opnam.
Eenmaal zeide zij:
‘Gij zijt een berucht krijgsman. Men spreekt veel over uw dapperheid, en al wat
gij in den oorlog bedreef.’ En wéér trof mij die diep peilende, tastende blik over mij
heen, uit haar groote blauwe oogen.
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Ik vroeg verlof haar te mogen bezoeken, en eenige dagen later reeds, reed ik in mijn
schoonste kleedij naar het vervallen klein kasteel. Maar een zeer gering deel ervan
bleek nog bewoonbaar, de rest stortte haast in puin. Ik merkte geen enkele bediende,
behalve een gebrekkige knecht die mij de poort opende, en een oude onoogelijke
vrouw die eenig huiswerk verrichtte. Ook het land was onbebouwd, en de tuin geheel
verwaarloosd. Ik zag eveneens in huis overal de onbedriegelijke teekenen van armoe
en verval achter het huichelachtig mom van voornaamheid en statie, dat de beide
oudere zusters - die mij zéér mishaagden: scherpe katijven vond ik ze - voor mij
trachtten op te hangen. Ook de twee knapen, iets jonger dan Liane, bevielen mij niet.
Smal en vrouwelijk van bouw, zonder kracht, en klein van gestalte vond ik hen
jammerlijk met hun aanmatigenden spot en blufferig oordeel over alles wat in het
land geviel. En ik had moeite niet openlijk mijn minachting voor hen te toonen.
Liane zelf sprak weinig. Zij bekoorde mij thans in het huiselijk gewaad nog
oneindig meer dan te paard, al keek zij mij ditmaal nauwelijks aan.
Daarna werden mijn bezoeken geregeld en veelvuldig. Ik was mij wèl bewust, dat
de zusters, de knapen ook, begeerig en berekenend mij bezagen. Maar Liane scheen
mij gansch onbevangen. Haar oogen hadden geen enkele maal dien zonderling
peilenden, wegenden blik als bij het eerste ontmoeten. Zij zong nu vaak bij de luit
vroolijke liederen; er was zulk een gracelijke dartelheid, zoo iets kinderlijks in haar
geheele wezen. Ik dacht: ik kon haar in mijn handen hoog optillen en weer neerzetten
zonder gewicht, en zonder moeite.... En als ik thuiskwam was ik zonderling verward.
Of mijn gansche oude leven zonder belang voor mij geworden was. En ik begreep
niet.... Want vreinig had ik de gunst der vrouwen gezocht, en nooit mij gebonden
gevoeld dan voor den roes van éénen nacht. Ik had op mijn tochten hen leer en kennen:
haar beminnelijkheid zoo zij wat te winnen wisten, haar sluwheid en zelfs haar
wreedheid, haar bedrog wèl geleerd. Ik wist, dat om een doel te bereiken voor den
eenen dien zij liefhadden, geen trouweloosheid, geen verraad aan anderen haar te
ver lag. En als ik aan Liane dacht, spiedde ik argwanend over dat gladde, blanke
voorhoofd, naar de bedoeling verborgen achter haar argelooze woorden.
En soms, als ik met kameraden oude tijden herdacht, als wij allen verlangden dat
de koning ons roepen zou - gebeurde het, dat ik op eenmaal de vrijheid zag als een
kostbaar bezit, en mij voelde als een die het hoofd reeds in een val heeft gestoken,
maar nog bijtijds terugtrekt.
Dan bleef ik lang weg van het vervallen huis, waar mij - dat wist ik - een rad voor
de oogen gedraaid werd.
Tòt ik weer ging. Tot het oude leven weer te verbleeken begon, de makkers ver
waren, en ik weer denken moest hoè het zijn zou met Liane hier altijd om en bij mij.
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Een dag, geprikkeld door het onzinnig gezwets der jammerlijke knapen, het huichelend
komediespel der katijven, verzocht ik hen op bezoek in mijn slot. Ik had op eenmaal
behoefte mijn mooi trotsch kasteel, mijn sterke bezitting, mijn schatten, verworven
met mijn groote mannekracht, hun te toonen; en Liane te zien hier, in mijn eigendom.
Ik ontving hen zeer luisterrijk; en ik zag wèl hun aller verrassing, die zij moeite
deden niet te toonen. En ik stelde voor hen, achteloos, de kostbaarste dingen, en
omringde hen met groote praal, en proefde met innerlijken lach hun hebzucht onder
elk hunner woorden. Alleen Liane scheen niet onder den indruk en gansch
onbevangen. Zij ging zitten of zij thuis was in de vensternis, en keek naar buiten
over den schoonen tuin, en ademde diep. En dit verteederde mij onuitsprekelijk, Het
was als de diepe zucht van een gevangene, die in een blijde vrijheid staart; ik dacht
hoe zij, jong en teer, geleden moest hebben onder de oudere zusters, de zwetsende
knapen. Wonderlijk dat ik mij vroeger nooit bekommerd had om het lot van eenig
gevangene - en nu dit wee, waar het Liane betrof, voelde weerkaatst in eigen hart....
En op dat oogenblik wist ik: zij behoorde hier. Zooals zij onbewust zooeven haar
plaats reeds had ingenomen.
Twee dagen later vroeg ik haar mijn vrouw te worden. Wij waren alleen in den
verwaarloosden tuin; en zij zei ja - zóó kalm dat het mij méér verwarde dan eenige
aarzeling of zelfs tegenstand had kunnen doen.
Ik duwde zacht haar hoofd terug om diep te kunnen vorschen in die groote, blauwe
oogen - of zij reeds lang misschien hierop had aangestuurd met duivelschen
vrouwenlist, aangehitst door de sluwe zusters. Maar open en onvertroebeld als stille
vijvers in den ochtend waren haar oogen, zoodat ik alle achterdocht versterven voelde.
Dan legde zij haar kleine hand op mijn borst, als een witte vlinder die daar op
gevlogen kwam, en sprak:
‘Gij zijt een groot, en sterk man....’
Het was vreemd dat zij dit zeide. Het scheen zonder verband uit haar binnenst op
te komen. En ik dacht, ook schijnbaar zonder verband, op eenmaal aan den ouden
man, aan zijn verachtende oogen en zijn woord, toen die kleine, koude, witte hand
zich legde op mijn borst, alsof zij van mij bezit nam. Ik moest ernaar zien: onder
mijn baard lag zij, de dunne vingers uitgespreid.Het werd een zeer schoon en stil najaar. Er kwamen mij veel andere herfsten in
den zin, als ik ging met Liane door de paden van den tuin, en der zusters gedempte
praat achter mij hoorde. Een dier dagen, toen de zon reeds laag stond, en wij zaten
op de steenen bank aan den rand van de rots, vanwaar men wijd uitzien kan over het
land, vroeg zij mij te vertellen van mijn tochten.
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Het was een eenvoudige vraag, en toch bleef het antwoord mij onwillig steken. En
als ik haar vroeg waarom zij daarvan wilde weten, bekende zij: men vertelde overal
dat ik zulk avontuurlijk wild leven geleid had, waarvan niemand het rechte wist. En
men plaagde haar, dat zij mijn vrouw werd, en óók niet wist....
Toen lachte ik, en vertelde wat in groote trekken over onze tochten in de lange
jaren. En zij scheen tevreden, en vroeg niet meer, maar staarde doodstil als betooverd
uit in de roode zon, die haar jong gelaat en stille oogen een wonderlijken gloed leende,
als van een brand van binnenuit.
Dat alles is nu reeds weken geleden; het lijkt mij ver te liggen, sinds Liane mijn
vrouw is.
Liane.... Zij is zoo kinderlijk teer en zoo jong, dat het mijzelf soms een komediespel
lijkt, dat zij slotvrouwe is en alles hier haar onderdaan. Maar het gaat haar alles zoo
natuurlijk en waardig af, zonder dat zij ooit verlegen staat in een positie, waarin zij
gansch niet is opgegroeid. Want ik weet, dat menige van mijn dorpers beter leeft dan
haar verwanten in het vervallen huis.
Sinds zij weg is van de oude zusters, de jonge vlegels, is zij beminnelijker,
liefelijker nog, en tegenover mij voorkomender. En hoe kan zij vleien! Ach, dat is
mij een verwonderlijk genot, haar mij te laten vleien en dan te kunnen geven. Want
nooit heeft een vrouw mij gevleid en geliefkoosd, zoo aardig zoo bekoorlijk - dan is
zij een kind, en ook dàt heb ik nooit gekend. En nooit het geluk van te kunnen geven.
Wèl heb ik gegeven, veel soms, maar het was mij nooit een vreugd als nu een
kinderhand mij streelt, en dankbaar een zachte, gladde wang zich een oogenblik vleit
tegen mijn harden baard.
Ik kan gelukkig veel geven, want.... ach ja, zij wil altijd iets hebben....
Dit geluk - het is een ander dan het oude: de vrijheid onder den wijden hemel. Dit
is.... gebondenheid. Soms kan het mij zijn, alsof ik ongemerkt geraakt ben onder een
net, dat een paar witte, kleine handen langzaam speelsch toetrekken.... Hel en Duivel!
Ik wil een vrij man blijven. Maar.... als zij wéér iets hebben wil.... Vreemd. Ik ben
een ruw man, en geen vermocht ooit iets op mij. Maar háár kan ik niets weigeren.
Neen. Als zij mij begint aan te zien met den blik dien ik nu ken, dan vrees ik. Want
zij heeft al veel van mij gekregen, en er is weinig meer over behalve de paar dingen
die ik haar niet geven wil. Die ik heb gebracht in het kleine torenkamertje waar zij
moeten blijven. Een gebroken gordel, een hoofdsieraad geblutst en verbogen, een
zeer wijde ring, een zilveren rinkelbel.... Het is een schamele verzameling, maar ik
weet toevallig wat aan hen kleeft van herinnering - en daarom wil ik ze Liane, de
vrouw die ik liefheb, niet geven. Het is alles te samen een wonderlijk toeval, dat deze
dingen achterbleven in den schrijn, waaruit ik alles aan Liane gaf langzamerhand.
Of.... was het geen toeval - bestuurde onwil mijn hand bij het uitzoeken?
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Het is mogelijk.
Gisteren vond ik Liane zitten voor den leegen schrijn. Toen ik binnenkwam,
ontmoette ik haar oogen; zij waren groot en lichtend.
‘Wat doe je voor dat leege kistje Liane?’ vroeg ik haar liefkozend.
Zij keek naar mij om.
‘Wat is er nog meer?’
‘Niets.’
‘Nergens?’
Ik lachte, trok haar op mijn knie. Ze liet zich alles doen, ja zij laat altijd alles toe....
Zij lachte een beetje terwijl zij mij aankeek, en zei dan alsof ik niets had gezegd:
‘Waár is het?’
‘Wat?’
‘Dat er nog is.’
‘Ik heb toch gezégd Liane....’
‘Maar dat is niet waar.’
‘Hoe weet je dat het niet waar is?’
‘Ha! Nu verraadt je je zelf!’
‘Verraad mezelf?! Alle duivels! Ik word er duizelig van - al dat gewirwar van
vraagjes en strikken!’
‘Ik héb niets gezegd.’
Ze lachte. ‘Vertel nu maar gauw.’
Haar hand op mijn borst, haar oogen vergroot.
‘Er zijn nog enkele dingen....’
De pupillen van haar lichte oogen, zijn als zwarte diepe gronden die alles van mij
in zich opzuigen.
‘Maar die wil ik je niet geven.’
‘Zijn ze zóó kostbaar?’
‘Ze zijn niet kostbaar. Ben ik ooit een gierigaard voor je Liane?’
‘Soms. Nu. Met je vertrouwen.’
‘Ach dwaas kind. Het is geen kwestie van vertrouwen. Het is.... dat ik ze niet in
jouw handen wil.’
‘Omdat....?’
Ik zweeg. Ruw en onverschillig ben ik met vrouwen geweest, en sinds ik Liane
liefheb.... zie ik soms opeens de vrouw liggen dwars over mijn paard - dood in haar
lang rood kleed. En sinds Liane mijn vrouw is, kan ik soms opeens het kindergeschrei
hooren in den eenzamen avond. En als ik haar jeugd zie, moet ik wel eens denken
hoe ik oud en zwak hier zitten zal, een oud man als Liane nog jong is - en ik zie den
grooten grijsaard die mij veracht heeft in zijn sterfuur. En die zei.... Ik w i l aan dat
alles niet meer denken! Ik w i l er niet aan denken, dat ik op een onbegrijpelijke
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wijze mijn kracht schijn te hebben verloren, en ik zon niet willen dat zij mijn
gedachten kende. Want ik weet, vrouwen die zelf zwak zijn, verachten in een man
iedere zwakheid.
Zij zat nog op mijn knie.
‘Luister. Ik wil dat niet hebben.’
‘Goed.’
‘Ik wil het niet eens zien.’
‘Goed.’ Ik kuste haar. Haar klein gezicht bleef zoo onbewogen of er een vlieg
langs vloog.
‘Maar ik wil het gevoel hebben, dat ik het kán zien.’
‘Hoe - liefste....’
‘Je moet mij zoo vertrouwen, dat je mij den sleutel geeft. Dien ik niet zal
gebruiken.’
‘Ben je zoo sterk Liane?’
Er vaart een zonderlinge, ik zou haast zeggen gulzige huiver over haar zeer bleeke
trekken. Haar roode tong glipt snel langs haar smalle lippen.
‘Is het iets zóó ergs, dat jij voor mijn gebrek aan sterkte moet vreezen?’
Haar oogen borend in de mijne, haar witte hand op mijn borst.
‘Neen.’
Ik kán er niet over spreken. Het is feitelijk niets. Maar ik heb op eenmaal het
gevoel, hoe er een onheil hangt te komen dat ik niet afweren kan. Ik trek den sleutel
van den ring en geef hem haar.
Zij weegt hem langzaam op de palm van haar hand als om zijn zwaarte te peilen,
en ik word koud als ik haar dat zoo zie doen.... Mon Dieu! Ik heb te lang thuis gezeten!
Daar kan geen man tegen! Ik wil een paar dagen het vrije veld in, jagen in de bosschen
op groot wild. Wég van dit!
Zij heeft mij verteld Liane, hoe alles is gebeurd.
Om den tijd te verdrijven in mijn afwezigheid, heeft ze haar zusters en enkele
vrienden genood. En ik begrijp - ik kén haar! - met hoe diep behagen zij, de voorheen
altijd arme, hun alles heeft getoond - alles wat thans haar bezit is.
Ja. Zij heeft er niet van kunnen zwijgen. Zij heeft, jongste, teer en hulpeloos, veel
geleden onder hun hardheid, hun overmacht; en zij heeft zich willen wreken op haar
zusters, en bij de vrienden haar aanzien nog verhoogen. Zij heeft hun de zure, dorre,
vreugdelooze jaren voor de voeten geworpen door ongenakelijk uit de hoogte te zijn
onder den dunnen sluier van vriendelijkheid; hen te doordringen van haar
tegenwoordigen rijken en geëerden staat.
Het heeft hen allen gestoken. Een wrok heeft in hen gebroeid. Zij hebben gekeken,
geluisterd, verdragen voor zoover het ging - tot op eenmaal een iets bedenkt:
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‘Die kleine, nauwe, donkere gang Liane, waar we langs geloopen zijn - waar gaat
dié heen?’
‘Die gaat nergens heen.’
‘Er was toch een deur?’
‘Een berghok.’
‘Waarom mogen we dát niet zien?’
‘Maar dat is toch niet de moeite waard!’
‘In een slot als dit, is alles de moeite waard.’
‘Dwaasheid.’ Ik weet het gezicht, de beweging waarmee ze haar hoofd
achteroverwerpt.
‘Neen neen Liane! Géén dwaasheid. Wát houdt je daar zoo voor ons verstopt?’
‘Ik verstop niets. Wat zou ik te verbergen hebben!’
‘Nu dan, laat het ons zien! We willen alles gezien hebben als we hier weggaan.’
‘Ja ja! A l l e s van dit prachtige, dit interessante kasteel....’
‘Waar de kleine Liane slotvrouw is!’
‘Want het kon zijn....’
‘Ja, het kón wezen....’
‘Dat daar nog juist iets heel bizonders lag verborgen!’
Stil heeft zij gestaan in den kring. Een aangegromd wild in den kreis der wilde
honden. Haar blik blijft koel, maar haar hart bonst. Kort zegt zij en dit is haar fout:
‘Ik ben daar zelf nooit geweest.’
‘Jijzelf niet?! Dat is toch niet waár??’
‘Zeker.’
‘Je man heeft je dit niet opengesloten?’
‘Het laat me onverschillig.’
‘Neén Liane! Haha, je man! Zie je wel, dat er iets geheimzinnigs ook hier in zijn
huis is!’
‘We wisten het wel - ergens moést iets zijn!’
Nader dringen de honden. Ze ruiken bloed. Ze dringen haar op.
‘Je stondt er niet op, het te zien?’
‘Neen.’
‘Je w i l t niet weten?’
‘Dan ben je dus bang....’
‘Want je begrijpt, als hij iets zóó gesloten houdt....’
‘Dan is dat iets....’
‘Iets van gróót gewicht!’
‘En dat houdt hij angstvallig voor jou verborgen!’
‘En je zegt, dat hij je alles geeft....’
‘Niets weigert....!’
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‘Liane, nu ben je toch té onnoozel?’
Ze blijft strak, maar innerlijk is haar triomf gebluscht. De heimelijke verlustiging
ook: den sleutel te bezitten en dien niet te gebruiken - en te denken, wát er voor
geheim daar opgesloten ligt - dat genot is voorbij.... Maar toegeven aan die allen,
die haar tergen....!
Zij staat in een heftigen strijd van gedachten verloren. Zij zijn van haar
teruggeweken, de kwelgeesten; zij klitten te samen - zij staat daar heel alleen. En zij
fluisteren samen, maar zóó dat zij hóórt:
‘Ik heb hem nooit vertrouwd -’ zegt Anna, de oudste.
‘Wij ook niet. Wij óók niet.’
‘Niemand!’
‘Al zoo oud is hij....’
‘Wat heeft hij al uitgericht....’
‘Waar een vrouw niet van weet....’
‘Een jónge vrouw als Liane....’
‘Arme Liane - een speelpop....’
‘Hoe onderdanig en beangst is zij....’
‘Ach ja - 't lijkt alles wel mooi....’
‘Maar nu zie je....’
‘Ja, nu zie je achter de schermen....’
Neen! Dát duldt ze niet! Dat zij haar bespotten als een onnoozele stumper, die
voor haar man vreest! Zij zullen zien dat zij vrij is.... Belóófd heeft zij niets. H i j
heeft geloofd dat zij.... Maar hij wist d i t niet. Hij kon toen niet weten, hoe klein zij
haar zouden maken, en vernederen....
Hoog richt zij zich op.
‘Verbeeld je niet, dat ik in mijn eigen huis iets niet zou durven. Ga mee als je het
zoo begeert, en ik zal opensluiten.’
Verbaasd staan ze - dan stuiven ze achter haar aan, de nauwe uitgesleten steen en
trappen op.
Daar - de lage deur....
Het sleuteltje gaat roestig om....
Flauw licht valt door een klein raampje. De zon staat laag; lange, vreemde
schaduwen vallen van boven af.... het schijnen schimmen in lange grauwe gewaden,
en op den vloer ligt een zonderling rood schijnsel als van bloed....
Achter Liane's bleek gelaat, gluren vreesachtige, dra spottende gezichten naar
binnen.
‘Niets dan wat rommel. Een gordel, gebroken - een zeer wijde, zwart geworden
ring - een rinkelbel, verbogen en geblutst.... een halsband....’
Láng, de grauwe schimmen van den zolder af, en de vloer rood....
‘Zwarte kunst....’
Liane hoort niet het gichelend fluisteren - het gevraag.... Zij staat en staart....
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Waárom sloot hij d i t weg! Is dát al? Neen, er moeten vreeselijke dingen achter
schuilen. Wat?
Achter haar klinkt thans luid lachen. Zij zijn teleurgesteld, zij zijn beleedigd de
gasten in hun hooggespannen verwachting. Ze dalen snel met elkaar de smalle treden
reeds weer af, zonder naar haar om te zien....
Als in een droom komt Liane langzaam achteraan.
Beneden hebben zij op eenmaal haast gekregen om te vertrekken.
Liane ziet hen gaan, na een kort, een schijnbaar hoffelijk, feitelijk vijandig spottend
afscheid. In een stofwolk draven ze weg, - zijn verdwenen.
In de leege zaal hangt hun lach.
Toen ik naar huis kwam - Ah! hoe goed waren deze dagen! Met mijn paard alleen
onder den wijden hemel - in bosch en veld mij voelend een vrij man. Ik was vergeten
al wat mij benauwde, ik wist mij vlug en krachtig, mijn lichaam gespierd als in de
jonge jaren. Die late zonnige Octoberdagen, zij zijn als koppige, oude wijn, zij
branden in het bloed....
Toen ik eindelijk naar huis reed, verlangde ik naar Liane, mijn jonge vrouw....
Boven in haar kemenade, Liane.
Hoe broos is zij in mijn armen! Een kind.
‘Liane! Je bent zoo bleek. En buiten brandde de zon.’
‘Dat is verbeelding.’
‘Hadt je gasten?’
‘Ja....’
‘En ze maakten je vroolijk?’
‘O - zeker.’
Waar is de glanzende, stralende Octoberdag - hier hangt een koude nevel waar
mijn kracht in weg zinkt.
‘Zeg me Liane, wat is er gebeurd?’
‘Niets....’
Ik kijk haar aan. En op eenmaal zie ik haar staan zooals zij den kleinen sleutel op
haar hand woog.
‘Liane?’
Ze ziet me strak aan. Haar klein gezicht is marmerwit, de zwarte pupillen vergroot,
branden in de mijne.
‘Ben je.... dáár geweest?’
‘Ja.’
Ik blijf stil. Ik heb na een lange poos maar één zwak woord:
‘Wáárom....’
Dan ga ik weg, en laat haar alleen.
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Wij eten tesamen. Zij zit tegenover mij en ik zie hoe zij den bokaal met wijn geheel
uitdrinkt achter elkaar. Langzaam - druppel voor druppel: Ik moet ernaar kijken het geeft mij een vreemde gewaarwording. Een k i n d kan zóó drinken, langzaam
met welbehagen, en tegelijk met een gulzig genot. Maar over den beker heen, zijn
haar oogen, met een harde speurende glinstering. Alsof onder het sneeuw van haar
jonge onschuld een toomeloos vuur brandt....
's Avonds zitten wij weer tesamen in de groote zaal. Er is een storm opgestoken, de
vlagen gieren om het oude slot en doen de vonken van het onrustig vuur verstuiven.
Vreemd, dat ik dezen ochtend nog in vollen zomer reed.
Liane heeft mij verteld hoe alles gekomen is, en ik heb gezegd, dat ik het wél
begreep. Het is mij een vreugde die ik nooit gekend heb, te zeggen dat ik mij een
vergrijp wél begrijpen kon. Ik strafte immer snel en hard.
Nu zal het mij een nog ongeweten geluk zijn te zeggen:
‘Kom hier liefste - ik vergeef je,’ en haar te troosten in mijn armen. Maar ze acht
mijn goedheid niet, ze heeft het blijkbaar niet eens bemerkt! Ze zegt alleen:
‘Vertel me nu alles daarvan.’ En weer zie ik in haar oogen den vreemden lust
glinsteren dien ik niet versta.
‘Liane - waaróm zal ik een teere jonge vrouw vertellen van het leed van den
krijg....’ Het is wonderlijk dat ik vroeger aan dat leed nooit heb gedacht. Nooit heeft
het een uur van mijn vreugde vertroebeld.
Haar witte hand ligt op mijn borst:
‘Vertel.’
En ik vertel. Van de vrouw die stierf van uitzinnige smart op mijn paard. Van den
ouden man, die zich doodde voor mijn oogen. Van het kind, dat schreide in de
verlatenheid van den nacht. Van den hond, die zijn meester wreken wou....
Nu ik het mijzelf hoor zéggen, wordt het niets. Ik ben een ongeletterd man. Slechts
in mijn gedachten leeft het met zoo gruwzame kracht!
Als ik zwijg, is Liane teruggeweken. In haar oogen is de vlam gebluscht, de
spanning weg. Zij trekt zich van mij terug, en nu zie ik ineens iets anders in haar
gezicht:
Minachting.
Ik kijk láng. Ik begrijp niet: vindt zij dat alles zóó erg?? Ja.... dán.... ik ben een
ruw man en zij een zachte vrouw, een onschuldig kind....
Dan schrik ik op van haar stem:
‘Dáárom alleen dus?!’
‘J-ja....’
‘Dát is al??’
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‘J-ja.... Liane....’
Als een priem uit de hand van een woedende vrouw treft mij onverhoeds vlak in
't gezicht haar snerpende schimp:
‘Monnik!!’
Wat is dát? Wat is dat?!
‘Daarom moest ik tot spot gemaakt voor mijn zusters, mijn vrienden! Voor zulke
weekhartige lafheid! Nu z i e ik wiens vrouw ik ben! En ik dacht - ik dácht, je was
een groot ridder, een onverschrokken krijgsman waar iedereen voor beefde - En nú
z i e ik!’
Ik ben opgestaan, en heb mij naar het vuur gekeerd. Ik moet mij láng uitrekken,
in mijn volle lengte. Maar het is, of iets mij in den rug duwt, en mijn schouders zich
krommen moeten. En daar is het, de stoot in mijn rug: haar stem:
‘Dát waren al je geheimen?!’
‘..................’
‘Nu geloof ik ook al het andere dat je vertelde niet meer!’
Wat zal ik nog zeggen - het lijkt mij alles zonder beteekenis.
De duistere vonk in haar oogen wakkert aan.
‘Weet je wat ze van je vertellen? Vreeselijke dingen beging je, als geen ander.
Om hel noch duivel gaf je. Er wordt gesproken van je wreedheden als geen ooit
bedreef. Van vrees en angst, die alleen je naam al inboezemde - en hoe vrouwen
verstijfden van wanhoop bij 't hooren van je nadering....’
Ik hoor toe alsof het een ander betreft.
‘Om dat alles wou ik je! En nu zie ik, dat je een man bent die in een kamertje
onbeduidende dingen wegsluit en daarover spreekt onbeduidende laffe woorden. Die
mij daarmee belachelijk maakt!’
Ik heb niets te zeggen. Ik ben gaan zitten. Het woord van den ouden man is mij
in de gedachte. De wind loeit, het vuur sproeit een vonkenregen. Ik zit gebukt te
luisteren: daarbuiten in den storm is het aanzwellend gerucht van een aantrekkend
leger. Honderden voetstappen en stemmen - geklir van wapenen - gerinkel van
ketenen - gezang - gekerm - gelach....
Als ik eindelijk weer opkijk, ben ik alleen.
Liane is heengegaan.
Het is de volgende dagen steeds vreemder geworden tusschen Liane en mij. Zij
ontwijkt mij niet - zij zoékt mij - zij prikkelt mij met opzettelijk kwetsende woorden,
zooals alleen een vrouw uitvinden kan. Zij mikt ze, haar weldoordacht wondende
woorden, als de onverhoedsche stoot van een gouden priem tusschen de oogen. Ik
heb daar op die plek de laatste dagen ook een voortdurende doffe pijn.
En langzaam ben ik gaan begrijpen en weet het nu:
Alleen een toomelooze zieke lust was het, die Liane mij deed begeeren:
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dié gevreesde háár onderdaan; en de ijselijke geheimen om hem warend, die den
prikkel inhielden tot den voortdurenden zwijmel tusschen angst en overwinning.
Ik begrijp nu: als ik haar thans mishandelde - als ik met haar deed zooals ik met
velen gedaan heb - zou zij mij liefhebben. Zij tart mij ertoe! Zij vráágt mij erom! Ik
zie het duidelijk, en ik kan niet. Ik moet altijd zien het teere kind, dat ik dien eersten
dag heb liefgekregen - haar brekelijke hulpeloosheid in mijn groote handen. Neen.
Het is winter geworden. Om het slot ligt de sneeuw hoog, alles in een harden vorst
verstijfd. Ook hierbinnen, tusschen Liane en mij is alles bevroren. Een keer nog heb
ik getracht haar uit te leggen.... maar ik kan de goede woorden nooit vinden, die even
sterk zouden uitdrukken wat ik zoo sterk voel. Zij heeft mij aangezien met een
nauwelijkschen glimlach om de dunne lippen, die erger is dan een scheldwoord. Ik
heb haar gezegd - want er is een hopelooze kou om mij heen sinds Liane zich van
mij heeft gekeerd, en ik kan zoo hunkerend verlangen mij te warmen aan haar
liefkoozingen als vroeger, aan haar kinderlijke aanhaligheid - ik heb haar trachten
te zeggen hoe lief ik haar heb, en hoe d i t de reden is.... maar neen, ik heb dat óók
niet kunnen uitleggen. Want zóó als ik begon te spreken, voelde ik de schimmen uit
het kleine torenkamertje tusschen ons komen, die van mij een zwakkeling maken,
een oud wijf in haar oog - en het uur voor haar doen herleven, toen zij een spot werd
voor haar maagschap en vrienden.
En dan is er iets nieuws in haar gekomen: dat zij met duivelsch overleg mij
voortdurend zoekt te prikkelen. Het is.... als een zwerm wespen om mijn hoofd. En
ik denk, als ik weggevlucht eenzaam zit, en uitstaar over het wijde witte land: als de
koning riep, hoe verlicht ik weg zou trekken om nooit te keeren misschien!
Want de wespen, zij laten mij geen oogenblik rust. Zij gonzen om mijn hoofd. Zij
zijn er altijd en overal - en 's nachts rooven zij mij den slaap in de herinnering aan
hun steken, zoodat het bloed naar mijn hoofd vliegt en mijn hart bonst van onmachtige
woede.... Ik ben een man geweest dien niet één het waagde een vermetel woord te
zeggen, want mijn zwaard was vlugger dan de kwade tong. En hier, in de engte van
mijn eigen huis, voel ik mij weerloos. Ik kan toch niet met geweld mij weren tegen
een vrouw.... Liane! Liane.... Ach....
Ik drink 's avonds veel en lang, om de wespen 's nachts niet te hooren en te voelen.
Maar in den morgen zijn zij er weer! En ik rijd uit - uren lang rond, op mijn goed
paard met mijn honden naast mij - hoe veilig is het gezelschap van trouwe, zachte
dieren - om het gonzende stekende nest te ontvluchten.
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Liane's oudste zuster, Anna, is een week bij ons op bezoek gekomen.
Mijn vrouw heeft zich beklaagd, dat ik haar altijd alleen liet, dat zij verkwam in
deze eenzaamheid zonder gezelschap. Ik heb niets gezegd. Ik heb de katijf zien komen
die mij haat - ik zie de beide zusters den ganschen dag samen. Liane lacht en schertst
- zij lacht vooral veel en luid als zij mij in de nabijheid weet - en als ik binnenkom,
verstrakt met opzet haar gelaat; haar groote oogen zoeken koud mijn gezicht af, en
om haar mond trekt een langzaam lachje.
Ik had niet moeten toestaan, dat die zuster kwam! Ik voel mij geen baas meer in
mijn eigen huis, en ik wéét nu dat Liane mij haat.
Ik ga soms in de stallen en blijf daar langen tijd met de paarden, de honden. Ik
warm me aan hun lijven, hun zachte snoeten keeren zich naar mij toe, en hun
onderworpen, genegen oogen zoeken mij en vragen om een liefkoozing. Het is er
veilig en stil; de dieren zijn zoo rustig en dicht om mij heen....
Het is op eenmaal gekomen.
Beneden in den hof poetste Gerald, mijn brave wapenknecht, mijn rusting.
‘Heer!’ heeft hij gisteren gezegd: ‘wij moeten uw rusting toch onderhouden. Als
de koning u roept....’
‘Zal de koning mij nog roepen?’ vraag ik halfluid.
En hij, verontwaardigd:
‘U heer? U heeft de koning het eerst van allen noodig! Zijt gij niet de dapperste
van zijn ridders?!’
Ik heb geglimlacht.
En vandaag heeft hij de stukken van de rusting te voorschijn gehaald, en hij is aan
het poetsen gegaan. Er is roest op....
Liane staat bij het venster. Ze kijkt schuin over haar schouder naar beneden met
dien lach, die de ergste wesp is.
En zij zegt:
‘Een rusting zonder een enkele deuk. Wél bewaard.’
Ik sta op, en mijn stem wordt heesch:
‘Wat meen je daarmee, Liane?’
Achter haar lacht het hatelijk gezicht van Anna.
‘Vrouwenroof en oude-mannenmoord is een ongevaarlijk bedrijf. De rusting bleef
er ongeschonden bij. Geen zwaardhouw heeft er kans op gehad.’
N u is de wespenzwerm zoo dicht om mijn hoofd! Ik storm op haar af en roep:
‘Neem terug dat woord, vrouw! Want bij mijn zwaard, dat zou geen ander
overleven!’
Ze wordt doodelijk bleek. Maar terwijl zij siddert zegt zij:
‘Wat doe ik voor kwaad, als ik herhaal wat iederéén zegt?!’
Dán - is alles zoo plotseling gegaan. Ik grijp mijn wapen en blind stort
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ik op haar toe! Maar zij valt reeds voor mijn voeten - zoo weerloos - haar klein bleek
hoofd op den harden vloer - de oogen groot in doodsangst...
Haar zuster werpt zich tusschen ons....
Maar ik heb al ingehouden, mijn wapen valt, ik keer om en ren de deur uit, naar
den toren. Ik moet mij ergens verbergen voor den smaad op mij geworpen door mijn
eigen vrouw - het kind dat ik opraapte uit armelijken staat. Mij verbergen in schaamte
voor haar trouweloos, laag gedragen.
Naar het kamertje in den toren - dáár ben ik alléén....
Hoog, en zoo steil die trappen. Mijn hoofd duizelt, ik kan ook niet goed zien, mijn
oogen zijn troebel.... Hier - de deur - open gebleven sinds Liane....
Zitten. Zitten. In mijn borst bonst het, of alles barsten zal....
Hier. Veilig alleen.Nu gaat het wat over.... Hoe kom ik er eigenlijk toe hierheen te gaan.... om 't even
- ik kan hier uitrusten, tot mijzelf komen. Het is alsof ik de laatste weken ineens oud
ben geworden....
Wat is dát nu weer! Wat krijscht daar voor een stem? Hah! Buiten de deur de
liefelijke Anna! Hoor!
‘Beul! Het eind is nú gekomen! Vrouwenmoordenaar! Onze broeders zullen Liane
wreken!’
Gék! Ik zal je straks, als ik bekomen ben, het slot laten uitgeeselen! Het eind is
werkelijk gekomen ja, van mijn geduld.
Wat jaagt daar, de brug over, het veld in.... ik herken hem aan zijn kleuren - het
is Walter, de valsche knecht, dien Anna meebracht. Gisteren nog was hij slaags met
Gerald....
Een boodschapper naar de broeders, naar de vrienden! Ha-ha-ha! In mijn eigen
slot mij ten verantwoording roepen, omdat ik mijn vrouw wilde straffen, die met
duivelsch overleg zelve mij zoover bracht....
Wat is dat nu weer voor zinneloos geschreeuw! Dat is Liane's stem:
‘Anna! Zuster! Ga op den trans en zie daar uit of zij nog niet komen! Mijn leven
is in gevaar. Mijn man kan elk oogenblik komen en mij dooden!’
Ik ruk de deur open, en sta voor Liane. Ik zál dat vrouwengespuis leeren en in
bedwang houden! Eerst zij, de slang daarboven, en dan mijn vrouw tot
gehoorzaamheid gebracht. Ik heb te lang getalmd.
‘Liane! Kom hier. Ik dúld geen oogenblik meer die dwaasheid tusschen ons.’
Zij staat en kijkt mij aan. Er is één seconde gespannen verwachten in haar gansche
gelaat - zij heft de hand als om Anna te bezweren.... Hoe teer is zij toch - ach ja een
kind - het kind dat op mijn schoot sprong en speelde met mijn baard.... ‘Liane, ach,
heb me weer lief, ik houd van je liefste, ik kan je niet missen, ik kan niet verdragen
je haat!’
Zij staat daar nog en kijkt mij aan. De spanning breekt, ebt weg uit haar
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gelaat, en de zweem van een boozen lach trekt er over. Een lach van verachtenden
triomf. En op eenmaal weet ik het, alsof een ijskoude golf over mijn hart slaat:
Zij wil mijn dood.
Sinds ik voor haar niet ben de man, die haar lagen lust bevredigde - den woesteling
voor wien ze in stagen angst begeert te leven - sinds ik werd in haar oog een laffe
monnik - sinds heeft zij hardnekkig den éénen weg gezocht:
Mij d r i j v e n tot geweld, om dán.... Oh! waar is de krijg, de goede strijd tusschen
mannen! Waar een wrok wrordt beslecht kort en goed met een zwaardslag - met
mannenkracht, open en eenvoudig. Waar ik w e e r b a a r was!
‘Liane....’
Zij staart mij nóg aan; haar zwarte pupillen steken onafgewend als priemen op de
plek tusschen mijn oogen, en zij roept:
‘Anna! Zuster! Ziet ge nóg niets komen? Ik ben báng....!’
Dicht de deur! Wég dat gezicht - die oogen! Zij beheksen mij. Ik moet wéér zitten
gaan.... Een plan. Een zorgvuldig beraamd plan. Met moord aan het einddoel. En het
is mijn vrouw die het uitdacht.
Vreemd stil is het geworden. Zóó stil ook heeft nog nooit het land mij geschenen.
En de boomen. En de zon, mat en wit achter een nevel.... En ik - hier boven, in mijn
eigen slot....
Waarom laat ik de poort niet sluiten, de brug ophalen? Waarom roep ik mijn
mannen niet!
.... Wat zou het baten.
Ik kan hen gemakkelijk verslaan, maar geeft mij dat Liane terug? Het kind dat ik
liefhad.... het kind.... dat.... nooit heeft bestaan!
Neen.
Hier ben ik - waar zoo lang de schimmen van een verleden op mij hebben gewacht.
Zoo geduldig - zoo zéker van hun overwinning. Oud roest -! Neen, o neen. Vreemd
helder is het in mij geworden. Of sinds die dagen toen ik onwetend, gedachteloos
leefde, iedere daad is geweest een vooruit bepaalde stap naar.... Dit:
Hier zitten wachten, weerloos, ongewapend, op den dood.
Zwakheid is gestorven onder mijn handen. Heeft zich gemoord voor mijn oogen.
Zwakheid liet ik verlaten in den nacht....
Zwakheid is het die mijn mannekracht verwon.
Het woord van den oude....
Zij, waarvan hier de getuigen liggen, zij hebben hun wapen gezocht en bezield in
het eenige wezen dat ik liefhad.
Wat roept de feeks daarboven?
‘Ik zie onze broeders! (de melkmuilen!) Onze vrienden! Een groote stoet! Zij
komen je bevrijden, Liane!’
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Zij komen je bevrijden Liane. Vrouw. Mónster!
Ik - ik geef w i l l i g mijn leven aan mijn opvolger!
Dat zij, de zwakken, die mij hiertoe gedreven hebben, het nemen! Het is - misschien
- een rechtvaardige zaak.
Hoor, zij komen. Op het voorplein rennen mijn knechten. Zij willen de brug ophalen
natuurlijk, de poort sluiten. Daar vliegt Liane toe, zij houdt hen tegen - ze luisteren
niet naar haar! Neen - zij zoeken mij. Te laat - daar zijn al de eersten over de brug.
Nu vechten ze.... en ik hierboven? Halt! de braven zullen niet hun leven geven voor
zoo lage zaak! Naar beneden!
‘Stá! Terug!! I k ....alléén!! I k .... al....leen....’
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Vervreemding
door Karel Jonckheere
Word ik niet een vreemde, Moeder, in dit huis,
waar ik, eerste zoon, eens gleed uit Uwe leden?
En blijft gij niet als een te rijpe vrucht,
waaruit het leven mij, Uw kern, heeft gesneden?
Of ben ik als het jong verwaande dier,
dat van de oude nok de luchten vliegt te peilen,
om op zijn broze vlerken, zwijmelend van durf,
de meren van een nieuwe wereld langs te keilen?
Tot plots een fijner triller hem een wolk uit drijft,
zijn kele pijnt en wild zingt hij zijn zinnen,
hij strijkt in 't dalen van den daggloed neer,
de zon bloedt in het riet, zijn hart zwelt in beminnen.
De nacht weegt vreemd, met huiver, geur en lied,
't mirakel van het vleesch heeft zich voltrokken,
doch in den roes, die heesch zijn gorgel nijpt,
komt heimwee naar het moedernest reeds lokken.
- Zóó treed ik 't huis nu binnen, met den schroom,
als ware ook ik dit moederhart ontvlogen.
Doch in één enklen blik sterft beider vreemd verdriet:
wij vinden ons blij weer in 't weenen onzer oogen.
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De vrienden*)
door Peter van Steen
I
IN den nacht loopen twee mannen. Het is half twee. De Bilderdijkkade ligt in diepe
rust. Statig staan de oude boomen en fluisteren in hun taal, die niet de onze is en die
nochtans door sommigen onzer verstaan wordt. Weemoedig staan de huizen in den
stillen, zoelen zomernacht. Het is of ze moe zijn en scheef staan, wat voorover.
Dof, mattig, lichten de raamlijsten en vensterkozijnen op en vreemd, geheimzinnig
donkert 't in de stoepen.
Het uur dat de vrijers van hun meisje afscheid namen is reeds voorbij. En toch
verwacht men steeds, dat er iets geheimzinnigs in de stoepportieken zal zijn. Niet
iets om bang voor te zijn of om van te huiveren, maar iets dat ontroert, dat stil en
week maakt.
De zomeravonden zijn de avonden der liefde, der hartstochten en laaiingen. Maar
diep achter het vleeschelijk begeeren leeft toch het zuivere verlangen der
voortplanting, der herschepping, der bestendiging van het leven, ondanks de
menschen, ondanks onszelven en onze wervelende gedachten, ons verstand.
Ze staan op den hoek even stil, steken dan tegelijkertijd de straat over. Links in
de Bilderdijkstraat rommelt laat en kinderlijk luidruchtig nog een tram, dendert een
motor voorbij met angstig lawaai van zich achtervolgd te voelen door den nacht. Dan
een sliert claxongetoeter, vreemd, onwennig geblaf, dat overbodig klinkt, van een
hond, die om half twaalf misschien op het gefluit van zijn baas is weggehold en in
z'n eentje nog eens alle boomen en lantaarnpalen aan een grondig onderzoek
onderwerpt, zoo mogelijk bij elke belangwekkende plek een herinnering van een
paar druppels achterlatend, dan weer plotseling vlug een spoor volgend, om eensklaps,
lang en diep snuivend te ruiken aan iets wat de menschen onmogelijk zouden kunnen
vinden, maar wat voor hem realiteit is. Zenuwachtig, onwillekeurig met den staart
zwaaiend draait hij er om heen, ruikt nog eens, nog eens, loopt een pasje verder, gaat
met zijn neus in een cirkel rond de interessante plek, snuift, snuift diep, stoot dan
plotseling snel achter elkaar een paar maal den adem door den neus naar buiten en
loopt dan weg, op z'n dooie gemak, als 'n renteniertje, dat een boodschapje gaat doen
waar geen haast bij is.
In het water van de kade wiebelen zachtjes een paar dekschuiten, met stil geklots
van water tegen den boeg, van golfjes tegen den kademuur, met zacht, goeiïg gebonk,
als van gemoedelijke reuzen, botsen doffig de schuiten tegen elkaar. De boomen
smoezelen zachtjes. Bij elke lantaarn licht eensklaps het

*) Fragment uit den roman ‘Kentering’.
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groen der blaren op, wiebelt overmoedig een takje langs den bol van de electrische
peerlamp en verdwijnt de kruin van den boom weer in 't stille duister en schijnt uit
te groeien tot den hemel zelf.
Ze gaan nu langs de muren van het gebouw van de Stadsreiniging. Een groote
lichtplas op het trottoir kondigt het raam aan van het portiershokje. In den lichtplas
ziet men de schaduw van een man die zit te rooken met stille, geduldige nachtgebaren.
Het ijzeren hek staat open en als de mannen voorbijloopen, met regelmatige, rustige
passen, die wat hol klinken, kijkt de portier op en hen aan. Even een scherp fixeeren
door 't kijken in het donker, en, omdat het in een groote stad altijd iets bijzonders is
in een stille buurt late wandelaars te zien die niet dronken zijn, dan onbewust
glimlachend. Een oud gevoel ontwaakt even in hem. Tja, hij was ook jong geweest.
Daarna suft hij weer in, droomsoezelt weer boven zijn krant en trekt automatisch
aan het neuswarmertje, waaraan hij kleine spiereltjes rook en nattig gespetter ontlokt.
Dan volgt weer de duisternis, die even met de oogen doet knipperen en zoeken,
een mild niets, dat een aangename duizeligheid met zich brengt; zwak, onwezenlijk
lichten de gelig-witte raamkozijnen op. Het fietsenwinkeltje ligt scheef, wat potsierlijk
gelaten tegen de andere smalle huizen. De lichtstraal van een lantaarn valt juist op
een bel. 't Spettert terug en spreidt een zachten, kouden glans van zich. Dan weer
een huis geheel in het duister gedompeld. Toch is het in het portiek nog donkerder.
Bij den kapper matglanzen de flacons met parfums als fijne likeuren, tintelt even de
vergulde knop van een vaporisator.
Op den hoek is de onvermijdelijke kruidenierswinkel. ‘De Magneet’ is nog leesbaar
in de rood glasachtige letters, die licht verzamelen van de booglamp op den hoek
van de Kinkerstraat. Groote, glazen vazen met chocolade en zuurtjes,
zilverpapierspetteringen van verpakte chocolade.
Ze staan even stil om den potwagen, vol geladen met rookende, slaperige
conducteurs, voorbij te laten rommelen. Dan steken ze weer over, tegelijktijdig.
Beiden moeten even glimlachen om die gelijktijdigheid, willen wat zeggen, openen
zelfs even den mond, maar zwijgen.
Er volgen lage, scheeve huizen, smal en verzakt, kaal en verveloos. Ze staan
opeengedrongen als om een eenheid te vormen tegen de overige, wat beter gebouwde
huizen van de kade. Lage, groezelige en vervallen winkeltjes, nerinkjes van niks,
leunen tegen elkaar op, trouw in hun zielige armetierigheid. Door een spleet van een
enkel gordijn schijnt nog een straaltje licht. Ze gaan er langs, zwijgend, den ellendigen
rommel niet ziend, niet ruikend den duffen, zuren stank, die uit de huizen opstijgt
en naar buiten slaat.
Ook het grachtwater schijnt hier vuiler te zijn en stinkt.
Het bovenlichaam wat naar voren gebogen stappen ze tegen de bolle brug op,
steken over en gaan, in de lendenen steunend, er aan de andere zijde af.
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Onder de boomen door, dan langs de ‘Kolen-Importhandel Wittop-Koning’ den hoek
om. Daarna nog het stukje van Lennepkade. Aan de overzijde staan de barakken en
gebouwen van het Wilhelminagasthuis. Op den hoek van de kade en de
Bilderdijkstraat is het café ‘De Drie Ankers’. Er brandt nog licht, het gordijn is op
zij geschoven en ergens tusschen gefrommeld. Een weeë stank van bier, sterke drank
en tabak slaat naar buiten. De kroegbaas, dik en met hoogrooden kop, is nog met
veel gestommel bezig de kroeg op te ruimen. Zwijgend gaan ze over de draaibrug
van de van Lennepkade en loopen de Constantijn Huygensstraat in. Een haringman
is nog bezig zijn kar op te ruimen. ‘Goeienavond’ zegt hij goed gehumeurd. Hij heeft
goeie zaken gedaan. ‘Goeienavond’ antwoorden de mannen gelijktijdig.
Uit het felle licht van de acetyleenlamp schuiven ze weer eensklaps in het duister
der boomen.
Langs de schier eindelooze schutting overdekt met reclame's. Langs winkels en
dwarsstraten tot ze aan de Overtoom komen.
Op den hoek staan ze weer even stil, steken daarna over, volgen het laatste stukje
van de Constantijn Huygensstraat en slaan dan rechtsaf de Vondelstraat in, die in
een warm duister ligt met haar oude, statige heerenhuizen en hooge, verdroomde
boomen. Op den toren van de Vondelkerk slaat 't twee uur. Twee wat gebarsten
slagen, maar rustig, vredig, innig, als beschermend tegen het nachtelijk duister.
De ingang van het Vondelpark baadt in het licht van een lantaarn. Ze stappen het
park binnen en beiden zuchtten even, want een paar passen verder ligt het stil lokkend
duister tusschen de boomen en struiken. Mat glanst de vijver, waar een enkele
droomende eend zonder overtuiging nog wat snatert.
Met tastende, zoekende stappen volgen ze het laantje, hun oogen in de duisternis
borend om de witte hekjes te vinden. Het grint knerpt soms geheimzinnig onder hun
voeten en het is of het hameren van hun hart hoorbaar wordt in deze nachtelijke stilte.
Zachtjes ruischen van tijd tot tijd de boomen, smoezelen de blaadjes. Een enkele
vogel fladdert nog even in zijn slaap, wordt eensklaps wakker en dan is het een getjilp
en gefladder om weer een plaatsje te vinden waar ze rustig kunnen verder slapen.
Eensklaps is het weer stil. Om de kap van een lantaarn vliegt nerveus-gejaagd,
geheimzinnig fladderend nog een vleermuis. In een groot zilveren web, dat hij spande
van den lantaarnpaal naar een boomtak, zit doodstil een spin.
Nog even een zwak nalichten op boomen en gras en het is weer donker,
geruststellend donker. Die milde duisternis, die menschen goed maakt en hun ziel
doet openbloeien.
Beiden gevangen in eigen gedachten, die naar den ander uitgaan, loopen ze verder.
Ze zijn nu aan het donker gewend, onderscheiden boomstammen, toeffen bloemen,
de paaltjes van de lage hekken. Ze maken bij zichzelf de
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opmerking hoe wonderlijk het toch is, dat ze zooeven niets konden onderscheiden
en ze nu duidelijk de contouren der dingen zien afgeteekend. In de verte links blikkert
lantaarnlicht over het vijverwater. Het geeft iets van een diepe rust. Het stemt stil en
mild. Iets van een oneindig-diepe wijsheid stroomt uit van die lichtplek, van koelte,
verdroomdheid, een verwonnen zijn van alle leed en smarten, maar ook een ontstegen
zijn aan aardsch en stoffelijk geluk. Het wijze water en het stille begrijpende licht.
Gelijktijdig staan ze stil voor een bank, kijken er even naar en gaan er dan op zitten.
De éene stijfrecht, beheerscht, de ander gedwongen, de ellebogen op de knieën, het
hoofd in de handen gestut. Stil staren ze voor zich uit in den nacht, naar
lichtdwerrelingen op het water.
De éen denkt met een steeds stijgende verwondering aan hun eenheid van voelen,
aan hun bijna congruente gedachten. Hij wroet in zichzelf oud leed om, onbewust,
om zijn geluk van nu beter te kunnen begrijpen, heviger te kunnen voelen.
‘Vriendschap geneest en maakt mooi,’ denkt hij.
Hij moet zachtjes glimlachen om ondergane vernederingen, om geleden smarten,
om de moeilijkheid van het leven. Want wat tellen deze dingen naast het nieuwe? Is
zijn geluk niet een helle lichtbron die een meedoogenloos licht uitstraalt over al wat
was? En wat lijkt dat alles nietig, klein en vooral arm.
Hij voelt hoe snel, als door een wonder, oude wonden zich heelen en ternauwernood
een litteeken achterlaten, een herinnering aan het doorstane. En hij moet weer
glimlachen en denken: ‘Wat ben ik gelukkig!’
De ander denkt: ‘Ik wist wel dat d i t bestond, ware waarachtige vriendschap. Ik
heb ook altijd de zekerheid in me gedragen, dat het eens komen zou. Maar dat het
zoo mooi zou zijn.’ Verder denkt hij niet, bewust niet, opzettelijk niet. Er is een
groote voorzichtigheid in hem ontwaakt, die hem belet te denken, maar die hem
noopt te luisteren, te ondergaan, te genieten, een drang om het geluk te aanvaarden
zooals het hem toevalt. Niet analyseeren, niet uiteenrafelen. Synthese, bouw.
Beetnemen met beide handen.
De wroeter is nog als een mol, graaft, graaft gangen, onder zijn geluk door, zet
het geluk dat hem toevalt los, nu reeds.
Hij was ook te weinig gewend naar het licht, in de zon te kijken. Hij liep altijd
met gebogen hoofd, de oogen naar den grond gericht. En dan is het moeilijk om
eensklaps rechtop te loopen en in den hemel te kijken.
‘Wat is de nacht mooi, hé?’ fluistert Peter.
‘Ja,’ antwoordt de ander uit zijn gewroet opschrikkend.
Dan zwijgen zij beiden weer en staren, luisteren naar de nachtgeluiden. En het
begint in het Oosten al te dagen als Reinier zegt:
‘We moeten opstappen, jij moet ook es naar je bed.’
‘Ja.’
Ze staan op en vangen den terugweg aan. Alles is nu wijder en hooger.
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Reeds zijn de daken van de huizen in de Vondelstraat zichtbaar, zie je aan de
glansstrepen op de dakpannen dat de dag aanbreekt. Een vogel zingt al en rondom
de beide mannen is een gezoem, een zacht gonzen geboren uit het weer ontwaakte
leven.
Zij loopen, Reinier wit, met een krampachtig gezicht dat vertrokken is van slaap
en vermoeidheid, Peter recht, het hoofd geheven en met schitterende oogen. Geen
spoor van vermoeidheid valt op zijn gezicht te bespeuren.
Buiten het park, in de straten heeft het leven alweer zijn gang hervat. denderen
alweer auto's en motoren voorbij, komt men al arbeiders tegen die naar hun werk
gaan. De twee mannen bemerken het ternauwernood, hebben zich tezeer vergraven
in eigen gedachten.
Wanneer ze de Bilderdijkkade bereikt hebben schijnt de zon al volop. Even half
vijf zitten ze samen op de stoep van zijn woning en zwijgen. Als in de verte een
torenklok vijf uur slaat zegt Reinier:
‘Ik ga.’
‘Ik breng je nog een endje.’
‘Goed.’
Beiden loopen ze weer de Bilderdijkkade af, dan de van Lennepkade, de Constantijn
Huygensstraat waar de trams alweer rijden. Bij de Overtoom houdt Peter stil: ‘Ik wil
nog wat maffe, zie je.’
‘Dan breng ik je nog effe terug, ik hoef niet weg.’
Voor de derde maal dien nacht loopen ze samen door de straten en over de kaden.
Bij de stoep staan ze even stil. ‘Dag’ zegt Reinier dan ineens en verdwijnt.
‘Dag.’

II
Het is nog vroeg als ze den dijk langs de Zuiderzee opfietsen. Eerst Else, dan Peter
en daarachter Reinier. De morgenzon schijnt al mild en vol, over het water en maakt
sterk en geeft neiging tot zingen. De bolle, smalle weg, die geplaveid is met klinkers,
wordt weinig bereden want de voegen tusschen de steenen zijn wijd en begroeid met
een fijn, hard gras, als ze er over fietsen wordt een dof geroffel hoorbaar, iets waar
Reinier buitengewoon veel pret om heeft. Aldoor luistert hij er naar en moet dan
weer lachen.
In hem zoemt en zingt het. Iets drukt hem de borst toe, doet hem soms moeilijk
ademhalen en diep zuchten. Reinier is gelukkig. Onzegbaar gelukkig. Dat is het wat
hem zoo licht in het hoofd maakt. Dat is het ook waarom voortdurend een fijne
glimlach om zijn mond ligt. Daarvan moet hij ook vaak en diep zuchten. Dat geluk
zoo zwaar is om te dragen! Hij wist het niet.
Heerlijk zoo, die zon in je gezicht, fijn die wind door je haar. God! wat was het
lang geleden, dat hij buiten de stad was. Geheel en al had hij het
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vergeten, zoo was hij altijd maar verdiept geweest in de beschouwing van zijn eigen
innerlijk, zijn eigen verdorvenheid, zijn vernederingen en teleurstellingen, dat hij
ten slotte alles om zich heen vergeten had. Hij wist niet meer hoe en wat een vroege
zomermorgen was. Hij was vergeten hoe het is als de ochtendzon op wijd water
schijnt. Hoe lang was het geleden dat hij zijn fiets gebruikte voor iets anders dan een
boodschap in de stad?
En de wind door je haar?
Het was hem alles nieuws, alsof hij nu juist een uur geleden pas was gaan leven.
Een wilde, warme dankbaarheid welt in hem omhoog, zoodat de tranen hem in de
oogen schieten. Een onredelijk gevoel.
‘Dat heb ik alles aan hem te danken’ moet hij denken. ‘Wat zeg je?’ vraagt Peter
het hoofd naar hem omdraaiend. ‘Niks’ luidt het schorre antwoord. ‘Hé, ik meende
toch duidelijk te hooren dat je wat zei.’ ‘Nee. Wat 'n weer hé! Nou!’
Ze fietsten weer zwijgend verder, diep inhalend de frissche, zuivere lucht, den
wind van over het water aangezeild. ‘We zullen niet zoo ver gaan, dan kunnen we
fijn wat in de zon bakken,’ zegt Peter.
‘Ja, da 's goed,’ antwoordt Reinier. Alles is goed. Moet hij den heelen dag fietsen?
Goed! Hier afstappen? Best! Hij is gelukkig en geen enkele omstandigheid zal hem
zijn geluk kunnen verstoren.
Ze stappen af, leggen hun fietsen tegen de glooiïng en gaan in het gras liggen aan
den zeekant.
Op je rug in het gras liggen is iets heerlijks. Je haalt diep adem, kijkt in de zon tot
het je voor de oogen draait en je niets anders dan bloedroode zonnen ziet en sluit ze
dan. Langzaam kruipt een zaligmakende warmte door je heen, een lichte slaperigheid
overvalt je en ongemerkt doezel je weg.
Peter en Else praten met half uitgesproken woorden naast je. Het is een aangenaam
stemmengezoem dat je een diep en innig gevoel van rust en geborgenheid geeft.
Je denkt er over hoe kort je hen pas kent, maar hoe lang reeds. Wat is die
vriendschap jong, wat is ze oud. Het is je of het nooit anders was. Je kunt je heelemaal
niets meer herinneren van vroeger, hóe het er voor was. Je moeder, juffrouw Fink,
Nora, ach wat is dat alles lang terug. Het zijn vage figuren aan den horizont achter
je, schaduwen op den muur van in avondlicht droomende kamer. Lang, lang,
ontzettend lang is dat alles terug. Alles vaag, wel mooi, teer, maar toch onwerkelijk.
Was het wel in dit leven? Was dit alles gebeurt in je eigen leven, jouw leven? Of
was het een herinnering, een geheim uit je vorig leven? Bestond er een vorig leven?
Of was het het leven van een ander. Had iemand je misschien eens 's avonds laat van
zijn eigen leven verteld, dat je je dat nu herinnert en je nu, omdat je in een zoo zachte
geluksstemming bent, die twee levens met elkaar verwart. Ja.... ja.... je was
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veranderd, je bent een ander mensch geworden, dat voel je duidelijk. Met dien anderen
Reinier heb je afgerekend, dien heb je de deur gewezen. Je wilt hem nooit meer
ontmoeten. ‘Nee, nooit meer!’ mompelt hij halfluid.
‘Wat mopper jij?’ vraagt Peter lachend.
‘Ik.... ik? Niks,’ antwoordt Reinier opschrikkend.
‘Lekker hier hé?’
‘Nou!’
Je richt je op en kijkt hen aan, dankbaar. Eerst hem, dan haar.
Haar oogen hebben een warmen, vochtigen glans. Ze glimlacht, de lippen wat
vochtig, een weinig van elkaar. En eensklaps laat je je achterover vallen, ga je met
je rug naar hen toe liggen. Er laat iets in je los, iets springerigs, iets duivelachtigs.
Het rolt weg, sneller en sneller. Dan zucht je diep en ben je licht in je hoofd,
gedachteloos. In je rug voel je de warme zon die genezend op je inwerkt en je voelt
de oogen, haar oogen, die door je rug kijken in je borst, je hart. Je krimpt even ineen
onder dien warmen, speurenden blik. Je schaamt je toch nog voor de verschrompelde,
moedwillig gehavende plekken in je hart. Het is of die oogen je teer bestraffend
aankijken. ‘Hoe heb je zoo iets kunnen doen? Waarom ben je zoo vernielzuchtig en
zoo spilziek geweest? Weet je wel dat het menschelijk hart heel mooi is, het kostbaarst
wat een mensch bezit?’
En je schaamt je, maar je verbergt je moedwillige wonden niet. Je dringt ze ook
niet op. Een diep verlangen eerlijk, heelemaal eerlijk te zijn welt in je op. Je bent
ook niet trotsch op je gehavend innerlijk. Alleen voel je: ik wil me overgeven,
heelemaal, en beter worden. Je beseft ook heel sterk, dat die blik uit die vrouwenoogen
je zal genezen en ineens weet je ook dat je van die oogen opaan kunt, dat ze je altijd
zullen gadeslaan, koesteren, verzorgen en bestraffen, afkeuren. Iets van een gebed
van dankbaarheid vloeit je zoo maar naar den mond.
‘Heb je nog geen honger?’ vraagt ze dan.
Verward, met een vuurroode kleur draai je je om, kijkt haar aan, een beetje onzeker
nog.
‘Jullie?’ vraag je weifelend.
Peter lacht hartelijk, slaat je met de vlakke hand op je schouder:
‘Je mag wel eten, ook al eten wij nog niet.’
‘Ja.... ja....’ stamel je nog verwarder.
Else lacht en haar diepe altstem vaart door je heen als iets machtigs, aangrijpends,
dat je doet huiveren, dat je lichaam ervan trilt. Het is of schotten en schuttingen in
je omvallen en braakliggende, onvermoede terreinen in je vrij komen. Bang, weifelend
kijk je haar eerst even aan, dan sla je je oogen neer, om je te herstellen en plotseling
lach je mee. Eerst met stootjes, dan vrijer en voller. En ten slotte lachen ze met zijn
drieën zoo wijd en onbedaarlijk dat het is of de heele wereld ervan schalt.
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Gezamenlijk gaan ze dan eten. Je ruilt een boterham met kaas voor éentje met vleesch
en als zij je de boterham toesteekt en je hem aanpakt voel je dat je hand beeft. Je zou
die hand willen vastpakken, je bent alleen maar ontwend dat iemand je iets aangeeft
met een gulle gedachte, een boterham met vleesch bijvoorbeeld voor éentje met kaas
die toch niet zoo lekker is.
Het smaakt je alles zoo goed. Je kunt je niet herinneren, dat brood ooit zoo'n
bijzonder lekkeren smaak had. Je weet, dat je vroeger veel meer at. Als jongen, ja,
zestien of twintig boterhammen kon je wel op, al kreeg je ze meestal niet en al zat
er dan op de meeste geen kaas, alleen maar een schraapje margarine. Maar toen had
je altijd een onstilbaren honger en proefde je niet wat je at.
Later begon je smaak te krijgen en vond je veel spijzen niet lekker. Dat kwam
natuurlijk doordat je te weinig honger had en je moedwillig je lichaam verknoeide.
En nu, het brood smaakt je als fijn gebak, maar dan lekkerder, zuiverder en vooral
eenvoudiger.
‘Smaakt 't?’ vraagt ze.
‘Nou!’
Je eet, volop genietend van het voedsel, de zon, de wijdte, je geluk. De twee
anderen kijken steelsgewijze naar je en lachen om je enthousiasme. Maar je merkt
het niet.
Zelfs terwijl je eet voel je hoe het ding, het beklemmende in je borst, steeds grooter
wordt en je zucht af en toe diep, heel diep. Het werkt als een bevrijding. Er is een
warme plek in je aangegroeid en ongemerkt leg je je hand op je borst om te voelen
of het dan toch werkelijk zoo warm is.
‘Waar denk je aan?’ vraagt Peter dan.
‘Ik, niks.’
‘Je bent toch niet verliefd?’ schertst hij lachend.
‘God nee,’ plof je er uit. Maar je twijfelt eensklaps, zoekt snel je binnenste af of
er iets te ontdekken valt. Je was nooit verliefd voor zoover je je herinneren kunt. Ja,
toch eens, maar dat was al heel lang geleden.
‘En Nora?’ denk je onwillekeurig. Ach nee! Dat was heel wat anders. Dat was....
dat was.... je weet 't niet, je kunt er geen naam aan geven.
Maar je weet zeker dat 't....
Peter houdt niet verder aan. 't Was maar 'n aardigheidje. Van die dingen die je zegt
omdat je wat zeggen moet, dat voel je. Iets dwingt je, in je, om van tijd tot tijd iets
tegen elkaar te zeggen, doet er niet toe wat. Het is nooit wat je van plan was te zeggen.
Maar dat hindert niet, want het drukt toch uit dat je voortdurend aan elkaar denkt.
Als ze met eten klaar zijn, rooken ze een sigaret. Verloren staart Reinier naar den
horizon en droomt vaag. Later zakken ze weer achterover in het gras en koesteren
zich in de zon. Weer voel je duidelijk en toch onbegrijpelijk zich iets in je bewegen.
Als een zeilschip een lange reis begint op de glanzende
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oneindigheid van water, met stille, blanke zeilen. Je verzet je plotseling niet meer,
je denkt aan niets meer en je zeilt mee. Je bent dan in een diepen, verkwikkenden
slaap gegleden, een toestand van wegzijn, waarin je geluk kans ziet nog grooter en
wijder zich te ontplooien, je heele borst, je beenen en armen en je hoofd binnen te
sluipen en te vullen, er eenvoudig bezit van te nemen.
Veel later wordt je met een schok wakker. Je knippert met de oogen tegen de zon
en voelt plotseling je warmgloeiend hoofd. ‘Ik zal wel verbrand zijn’ denk je dan,
verheugd. Een wilde, onredelijke blijheid voel je om het witte, bleeke gezicht, het
treurige, tobberige gelaat, dat je aflegde en waarvoor je je een gelukkigen, stralenden,
verbranden kop koos. Ineens herinner je je ook dat je niet alleen bent. Je kijkt terzijde
en ziet Peter en Else in hartstochtelijke omklemming naast je liggen. Je schrikt ervan,
had er niet aan gedacht dat dat er ook bij kwam. Je ziet haar éene dij. Haar jurk is
opgewaaid en nu zie je een stuk blank dijbeen. Het verwart je maar je kunt niet
nalaten er naar te kijken en te merken dat het een mooi been is met een mooi gevormde
kuit en een ranken enkel. Je hoort hem hartstochtelijk fluisteren, dan haar kirlach.
Plotseling draai je je om, ga je op je zij liggen om niet te laten merken dat je 't weet.
Je bent klaar wakker en moet denken, veel en snel. Het is een wilde, bonte
dooreenwenteling van gedachten, een chaotische beeldenreeks die sneller nog dan
een film uit het niet schijnt op te komen en weer in een ander niet verdwijnt. Je bent
weer even snel en leeg en blijft wat verward achter. Iets van een schrijning voel je
in je hart omdat je je weer half weet. 'n Oogenblik wankel je, dreig je je gekrenkt te
voelen, omdat hij zijn leven niet met jou deelt. Maar onmiddellijk schaam je je over
je ondankbaarheid. Je bepeinst dat je van hen beiden houdt en dat zij van jou houden.
Dat voel je ook sterk in je opgolven.
En oogenblikkelijk zijn alle kleine gedachten verdwenen, opgelost. Wel voel je
een plotselinge vermoeidheid, een melancholie, die je zou kunnen doen huilen, zacht
en klagelijk.
Je suft toch weer in en valt in slaap, droomt bliksemsnel nog even. Het is een hevig
gekleurde droom die je een gevoel van schaamte geeft bij het ontwaken, maar die
nochtans geen herinnering in je lichaam nalaat.
Stil lig je op je zij te turen naar het gras. Een kevertje zie je tegen een grashalm
opklimmen. De halm is wel twintigmaal hooger dan het beestje. Als het aan den top
is valt het er af. Het ligt op zijn rug te spartelen. Je helpt het weer op zijn pooten en
verbaast je er over dat een mensch dood geweest zou zijn en dat dat diertje zich niet
eens bezeerd heeft. Het begint onverstoorbaar tegen hetzelfde grashalmpje weer op
te klauteren. Eindelijk hoor je naast je: ‘Slaap je?’
Je doet of je wakker schrikt omdat je je schaamt dat je het weet. ‘Hé, wat?’ veins
je verschrikt. Peter lacht.
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‘We gaan opstappen,’ zegt hij zich uitrekkend en opstaand.
Zelf sta je ook op. Je staart gedachtenloos naar haar, ziet hoe zij haar verwarde
haren ordent. Het dringt niet tot je door hoe het zoo in de war komt, later pas. Zij
gaat rustig haar gang. Het deert haar in 't geheel niet dat je naar haar kijkt.
Als ze opstaat lacht ze tegen je. Je lacht terug, een beetje krampachtig.
Samen fietsen ze weer terug en Reinier vergeet de dingen door het geroffel van
de steenen. Soezerig volg je hen op den smallen weg. Je hebt heerlijk den brand in
je gezicht, dat maakt je een beetje slaperig en wat luchtig. Maar je bent heel gelukkig.
Samen gaan ze naar zijn kamer en het vervult je met ontzag dat Else bij hem blijft
eten. Je ziet hen al als groote, ernstige menschen, die weten wat het leven biedt en
vooral, die weten wat ze willen. Menschen, die een hoog en ernstig doel nastreven
en diep in zich de onwrikbare overtuiging dragen dat doel te bereiken. Je bent vereerd
als Peter je vraagt om in de Kinkerstraat twee flesschen karnemelk te halen. Hij geeft
je geld uit zijn portemonnaie waarin een paar guldens rammelen. En ook dat vind je
gewichtig en belangrijk.
Terwijl je naar den melkboer gaat, neurie en fluit je zachtjes, daden die je geheel
nieuw zijn want sinds je jezelf ontdekte vergat je het lied, de muziek.
Je komt terug op zijn kamer. Else heeft boterhammen klaar gemaakt. Met je drieën
zit je aan tafel en eet zwijgend, stil genietend. Soms kijk je elkaar aan en glimlach
je rustig en met een groot gevoel van veiligheid. Als het wat duister wordt, zit je
ieder in een leunstoel. Geen woord wordt gesproken. Soms wordt een gezicht verlicht
door een lucifer door het aansteken van een pijp. Je hebt er geen, maar Peter zal er
een voor je koopen en in zijn pijpenrek hangen. Als je dan komt is er altijd een pijp
voor je. Het maakt je warm en je weet er geen antwoord op te geven.
Om half twaalf staat Else op. Ze gaat naar huis. Plotseling voel je je overbodig.
Je weet niet wat je doen moet en staat besluiteloos naar buiten te turen.
‘Jullie brengen me even, hé?’ zegt ze dan.
Wat is 't leven toch eenvoudig en wat ben je haar dankbaar.
Bij het terugkeeren noodigt Peter je nog boven, maar je slaat het af en mompelt
zoo iets van dat het al zoo laat is en dat hij morgen toch weer naar kantoor moet. Hij
zwijgt. En je gaat vlug weg want je bent te vol.
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Kroniek
G.W. van Blaaderen †
Het heengaan van Van Blaaderen heeft iets onzegbaar-droefs. Hij werd niet
weggenomen in de volle glorie van zijn werk, maar na een periode van jaren waarin
hij moeizaam trachtte weer ‘op gang’ te komen. De dood van zijn lieve vrouw, met
wie hij zoo gelukkig was, knakte hem; dezen slag kwam hij nimmer te boven. Uiterst
gevoelig als hij was, wondde hij zich aan veel om hem heen en hij trok zich terug in
de eenzaamheid van zijn huis en tuin aan den Bergenschen duinrand, waaruit soms
een goede vriend hem een tijd meenam om te gaan werken in Frankrijk. Maar het
vlotte niet meer zooals hij zou wenschen; ontgoochelingen werden hem niet bespaard.
Te bescheiden om zich zelf te afficheeren werd zijn eenzaamheid bedolven onder
het geraas van vele anderen, niet allen zooveel beteekenend, die de publiciteit minder
schuwden dan hij. Men vergat hem. Nu hij, 62 jaren oud, is gestorven, zijn er niet
velen meer, die zijn werk kennen.
Van Blaaderen was zeer ongelijk in zijn uitingen; zijn stemming moest het doen
en bovendien was lang niet elk onderwerp hem een bron van werkelijke ontroering.
Zijn beste en gaafste werk heeft hij ongetwijfeld in Frankrijk gemaakt. Zijn heele
geest, die het nobele, gesoigneerde, het harmonische en teeder-lichte zocht vond haar
diepste bevrediging in het Fransche landschap. Tusschen 1907 en 1912 werkte hij
vele malen in Samois-sur-Seine bij Fontainebleau; dit was zijn beste en vruchtbaarste
tijd. Zijn Fransche landschappen uit die periode, waarvan enkele prachtige stalen
zich in de collectie Boendermaker bevinden, hebben in onze schilderkunst van deze
eeuw een eigen plaats verworven; geen Hollandsche schilder heeft zoozeer het fijne,
licht-atmosferische en het stijlvolle van het Fransche landschap in een volkomen
zuiver colorisme en in steeds gave compositie weergegeven als van Blaaderen.
Een tweede belangrijke periode vormden zijn Siciliaansche landschappen uit 19241)
en daarna kwam zijn ook technisch groot talent nog opgloren in zijn groote Bretonsche
havengezichten, waar voor het eerst in zijn werk de menschelijke figuur de
voornaamste plaats innam. De visschers in hun roode costuums op den voorgrond
en daarachter de smaragd-kleurige zee met de strakke lijnen der schuiten, dat alles
stuwde Van Blaaderen nog eenmaal op tot uiterst-harmonieuse, prachtig
gecomponeerde doeken. En tenslotte ontstonden nog in den laatsten tijd doeken,
geïnspireerd door zijn tuin; composities van vruchtboomen en bloemen, waarin dit
fijne talent zich met opmerkelijke frischheid vernieuwde.
Van Blaaderen stelde zich hooge eischen; als mensch en als schilder was

1) Zie voor afbeeldingen van zijn werk tot 1926 Elsevier's Maandschrift 1926 deel LXXI, blz.
305 v.v.
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hij volkomen eerlijk. Met trucjes hield hij zich niet op. Zijn fijne, wat droefgeestige
persoonlijkheid met haar zin voor harmonie en zijn bijzondere coloristische
eigenschappen vindt men in al zijn werk, sterker of zwakker, terug. Wie thans zijn
beste dingen beziet, zal zich verwonderen, dat een zoo gaaf talent ontbloeide en
heenging buiten weten van velen.
J. SLAGTER

De Titiaan-tentoonstelling in het Palazzo Pesaro te Venetië
Europa, in dezen midzomer topzwaar van tentoonstellingen, slavin van
meedoogenlooze toeristenorganisaties, heeft van den Duce het nimmer van
vreemdelingenverkeer bevrijde Venetië tot zuidelijksten basishoek toegewezen
gekregen voor de slaafsche aanhangers van het hedendaagsche kunstleven. Wie dit
jaar den kringloop van de groote exposities volgen wil, moet van Mestre uit den
smallen dam betreden, die de lagunenstad in zee voor anker schijnt te houden. Er
wacht hier den bezoeker een Mostra di Tiziano. Ieder die de Frari-kerk in Venetië
kent, weet dat men al een eeuw geleden begonnen is met Titiaan officieel te eeren.
Canova hakte hier een praalgraf van een sleepende en zwaar gestemde piëteit, een
pyramide aan den wand met in smart verzonken vrouwen, na zijn dood door zijn
leerlingen voor Canova zelf voltooid. Men kan het oprecht bewonderen en er de
klassicistisch geörienteerde gestemdheid uit leeren begrijpen die een honderd jaar
geleden tot deze posthume hulde aandreef, een hulde die korten tijd daarna,
vertroebeld door ijdeler bedoelingen, Keizer Ferdinand verleidde tot het oprichten
van een monument, protserig van inhoudslooze nederigheid, dat te nadrukkelijk de
Titiaan-bewondering en den academischen copieerlust van omstreeks 1850
karakteriseert. - Wij huldigen thans door exposities - met catalogi als de eenige
overblijvende documenten - het is alles tijdelijker van geaardheid, verwant aan
eerepoorten en feestelijke intochten, verrassender door het onverwachte en
onberekenbare van de confrontaties, vermoeiender vanwege de hoogspanning van
het gecomprimeerde, vanwege het element van spontaneïteit en verplichte jubeling.
Het was zes uur in den morgen toen ik met weinig illusies in Venetië aankwam
en korten tijd daarna in de Frari-kerk het troostelooze van ontoereikend huldebrengen
overdacht, getroffen door de ervaring dat Titiaan's Assunta - niet te beschouwen in
dit vroege morgenlicht, ongunstig als zij in het koor is opgehangen en alleen goed
zichtbaar met afgedekte vensters en een schijnwerper - dat de Assunta zelfs dàn,
door de toomelooze turbulentie van den cirkelenden drom van engelen, waardoorheen
Maria spiraalsgewijs naar boven stijgt en waaronder de apostelen verschrikt
gesticuleeren met elkaar doorkruisende, tegenstrevende en boogvormige bewegingen,
door
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heel dit geweld van ineenwentelende krachten een energie en macht weet op te
wekken, waartegen elke ‘huldiging’ te pletter loopen moet en belachelijk dreigt te
worden. Maar dit besef verdwijnt toch weer voor den eerbied, die traditie kreeg, voor
den mystieken band van Titiaan èn Venetië, Venetië èn Titiaan. Een eerbied die een
uitweg zoekt en voortdurend te kort zal schieten.
Naar het Palazzo Pesaro is, op de Assunta na, vrijwel alles wat in Venetië in de
kerken en elders in Italië hing opgecommandeerd. De landen België, Frankrijk,
Oostenrijk, Duitschland, Rusland - op eenigerlei wijze met Italië verbonden,
gehoorzaamden aan het dwingende verzoek tot bruikleen... alleen Engeland en Spanje
weigerden. In totaal zijn 100 stukken bijeen. Dit beteekent dat men het laatste door
Titiaan (dan 99 jaar oud) onvoltooid gelaten schilderij (vier meter in het vierkant)
uit de lijst moest nemen en in vieren gevouwen over het Canale Grande moest
vervoeren, dit beteekent dat men de plafondschilderingen van de S. Maria della Salute
en de Bibliotheek thans voor het eerst beter kan bestudeeren, dat uit Brescia, Pieve
di Cadore, Serravalle etc., dat van de meeste kerken in Venetië thans de werken
gerestaureerd en eindelijk weer zichtbaar zijn geworden, ontdaan van stof en
onttrokken aan een onvoldoende belichting. Maar al deze risico's, al die tam tam en
voorbereidingen, zij verwaaien en raken terstond vergeten, zoodra men in de
imposante ruimten van het barokke paleis (hoe had Rubens hier genoten) door Titiaan
zelf overweldigd wordt. Het onverwachte geschiedt, deze tentoonstelling bereikte
wat de andere tentoonstellingen in Europa tevergeefs hebben nagestreefd, dat zij
schokt, dat zij verheft, doordat zij in ongewone mate het genie - die drift van inventies
- liet heerschen, zóó dat men het eeren en vereeren m o e t . Meer is niet noodig.
De werveling van krachten, die de Assunta beheerschen, betrekkelijk een
jeugdwerk, ook al zijn Bellini en Giorgione reeds vergeten, is niet het diepere kenmerk
van het meerendeel van Titiaan's werken. Hetzelfde thema, eenige jaren later
uitgevoerd (Dom, Verona) heeft nog wel het ineen-cirkelend gebaren der apostelen
rond het geopend graf, maar de stoet der engelen is als compositorisch element
vervallen, de wolkendracht, haar hangen in de ruimte onder strakke stratusbanen,
heel dit ruimtelijke spel is als bewegingsfactor slechts door de kleur (en het licht) te
ondergaan. De schakel vormt het altaar te Ancona (1520), waar de herinneringen
aan het jeugdwerk (1503) te Antwerpen (in de rechter groep) en van de dan pas
voltooide Assunta door den kleurengloed van een zonsondergang, lage wolken,
donkere silhouetten, Venetië in het verschiet, vervagen en onwezenlijk worden. De
macht der expressie door de kleur heeft Titiaan toch wel het eerst en het felst begrepen.
Een van de meest reëele verrassingen op deze tentoonstelling was Titiaan's
landschap; een andere: Titiaan's wolkenstoeten boven de steden of een enkel huis.
Er lagen hier kernen verscholen, die de factuur van een Tintoretto minder tot een
onverwacht gebeuren zouden maken, die Greco in hevigheid,
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maar niet in wezen kon overtreffen. En overigens, hevigheid, als het daarop aankwam,
hoe laaiend kon het coloriet dan worden opgezweept door het rhythme dat de
compositie altijd stuwt, donker en onweerstreefbaar als de kleuren zelf. De
tachtigjarige ‘eques’, die de Annunciatie in de San Salvador te Venetië schiep, heeft
nauwelijks inzinkingen gekend en voor wien het niet gelooven wilde dat de daar
vlammende pracht uit zijn palet als een lavastroom was losgebarsten, metselde hij
onder dit vermetel werk de dubbele signatuur: Titianus Fecit Fecit. Men vroeg zich
op deze tentoonstelling af wat er van de schilderkunst terecht gekomen zou zijn,
indien Rubens en Van Dijck, Veronese en Tiepolo, indien Moro en Velasquez dezen
grondslag hadden moeten missen. De geheele portretkunst der latere barok geleek
een variant op een reeds voldragen en doorklonken thema, door hem uitgemergeld
tot een zoo groote meedoogenloosheid in de karakteriseering dat het waarschijnlijk
wordt dat Paus Paulus III, een Farnese, het verder voltooien van zijn sluwen kop
verbood. Maar nog in het lichte rose en bleeke coloriet van dit onvoltooide, virtuoos
opgezette doek (Museum, Napels) zindert het leven en blijft de greep van deze
pauselijke hand als een symbool van angst en hebzucht wegen.
Het leek hachelijk een M o s t r a , een wapenschouwing, van Titiaan's werken te
houden zonder inzendingen uit Spanje; zonder het Ruiterportret van Karel V en al
de acquisities die Philips II gedaan heeft. Het beeld blijft onvolkomen, maar niettemin
de indruk onvergetelijk dat op deze ‘kleine’ expositie met minstens 80 eigenhandige
werken de figuur Titiaan evenredig grooter werd. Het is al veel wanneer een aantal
werken van een en denzelfden schilder het met elkander uithouden, maar hier gebeurt
meer, de krachten verdubbelen zich naar mate er meer werken aanwezig zijn en
monden tenslotte uit in een delta van geestelijke overvloedigheid. Na een bijna
100-jarig werkzaam leven hield Titiaan nog altijd ‘over’, bleef gistende; Rubens
misschien, maar Rembrandt bereikt niet in dezen graad een vitaliteit in staat tot zulk
een her-ordenend, her-vormend tijds- en ruimtebegrip, tot zulk een voortdurend
opnieuw bindenden norm, mist tenslotte die vorm-verscheidenheid en vlagenden
vaart. Die vaart was tot in het schilderen zelf telkens terug te vinden, het viel mij op
hoe na een eerste rhythmische groepeering, schematisch nog van opzet, bij Titiaan
de schilderdrift vervolgens vaak van links, boven aan het doek, onstuimig naar rechts
onder in een golving naar beneden woedde. In breede banen zwalpen deze lagen naar
omlaag en opzij tot er een zekere afmatting en ongeïnteresseerdheid te bespeuren
valt, met het gevolg dat de rechterhelften, benedenhelften vooral, de zieding van de
kleur missen, dood en koel hangen en afsluiten als een blinde muur, onverwrikbaar
voor het geweld van links. Dit is natuurlijk nimmer regel, maar in meer dan één werk
is die methode ook nu nog duidelijk te volgen; wat eigenhandig in het laatste werk,
door Palma afgemaakt,
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nog fonkelt, is thans in zulke golvende banen nog te herkennen. Er is nog een ander
boeiend probleem. Men heeft vaak gezegd en het is tenslotte bij alle verschil in
factuur ook niet te ontkennen, dat er een groote verwantschap is tusschen het late
werk van Rembrandt en dat van den Venetiaan. Er is in het werk van beiden bij het
ouder worden (maar Titiaan wordt een 35 jaar ouder dan Rembrandt) een zucht tot
abstraheeren van de kleur, waarin alle vormende elementen verzinken en stroomende
worden in een vloed van één hartstochtelijk zielsgebeuren. Een vervaging van elk
plastisch realiseeren. Ik kreeg den indruk dat de verwante uitkomst van beider werk
toch minder aan den ouderdom van Rembrandt heeft gelegen dan wel aan de
bekendheid van het in ons land levendig gebleven Venetiaansche coloriet, nog
afgescheiden van het feit dat het abstraheeren tot een louter amalgama van ongewisse
kleuren bij de kleinere figuren der latere barok (Rembrandt niet onbekend) een
uitgangspunt, een middel en soms een doel is geworden. Ook voor dezen trant blijft
voor mij Titiaan de zegevierende inspirator, de flakkerende fakkel, onuitputtelijk
van inventies, tot een pestziekte haar heeft neergeslagen en gedoofd.
Mostra di Tiziano. Toen ik Venetië verliet spoorde ik langs legertreinen en
colonnes, kanonnen en roode-kruis auto's, aan de perrons afscheid nemende soldaten,
rechts voor Abyssinië, links voor de manoeuvres, een andere mostra was in vollen
gang.
V. G.

Permeke bij Buffa, Amsterdam
Van Constant Permeke geeft Jos. de Gruyter in zijn nieuwe boek ‘Wezen en
Ontwikkeling der Europeesche Schilderkunst na 1850’ (H.J. Paris, Amsterdam 1935),
deze karakteristiek: ‘Men rekent Permeke, naar het mij toeschijnt terecht, den
grootsten dezer schilders (n.l. de Belgische expressionisten); zeker is hij het meest
elementair. In een nogal veraesthetiseerde wereld blijkt het zijn deugd, zich in het
minst nooit om het aesthetische te hebben bekommerd. Er mag kruid en onkruid
groeien in zijn tuin, een kweeker van kasplanten is hij niet: hij gelooft niet in een
manier of stijl en alle benauwenis van het angstvallig brave is hem vreemd. Vandaar,
dat zijn gebaar het fiere, vrije en onweerstaanbare kan hebben van wat ongebroken
natuurlijk is. Ongelikt en log zijn de figuren op zijn doeken, bonkige visschers en
visscherswijven, wonend in lage duistere huizen bij de zwijgende, eeuwige, ontembare
zee. Het is alles volbloedig, primitief, onverwoestbaar aardsch, maar zonder het
nadrukkelijk tragische van het Hollandsche schilderwerk van Vincent, waar men af
en toe aan herinnerd wordt’. Het komt mij voor, dat Permeke in deze weinige woorden
zeer treffend en juist is geteekend. ‘Een
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machtig schilder’, zegt de Gruyter verder van hem ‘al moet zijn voortbrenging ongelijk
heeten.’ Ook dit is te beamen.
De tentoonstelling van 25 zijner werken, meerendeels nieuwe bij B u f f a in
A m s t e r d a m , bood de gelegenheid dit oordeel te toetsen; wij zagen hem hier op
zijn sterkst en ook in zwakkere momenten en bovenal zagen wij hem hier wederom
als een schilder van de zee, geweldiger en grootscher dan welke andere schilder ook,
die de zee wilde schilderen.
Overziet men het geheele werk van Permeke dan zijn er verschillende dingen die
het verzet van velen tegen dit werk begrijpelijk maken en wij zouden de waarheid
te kort doen zoo wij betuigden Permeke volkomen te bewonderen. Men kan zich
vaak niet ontdoen van den indruk, te staan tegenover een haastige overproductie, die
het in de hoeveelheid zoekt en de hoedanigheid verwaarloost. Er ontstaan herhalingen,
die geen versterkingen zijn; er ontstaan ook impressies - ja, wij staan hier dicht aan
het impressionisme al noemt men het expressionisme - die de armoede hebben van
het snel maar niet diep waargenomene. Aan zijn driftige vervoeringen ontbreekt ook
nog al eens de adel der beheersching zonder welke de kracht verwoekert tot luidruchtig
geweld. Het groote kunstwerk van alle tijden en van alle kunsten, hoe driftig ook
opgeweld, is altijd beheerscht en binnen den ordenenden greep van het genie gebleven.
Het grootst acht ik Permeke als schilder van de zee en van het landschap. Wat bij
hem de zee is ervaart men het beste door zich de marines voor te stellen van anderen,
die zich aan dit onderwerp waagden. Het overweldigendgrootsche en
diep-geheimzinnige van de zee, Daubigny heeft er iets van gevoeld. Voor
Weissenbruch en Jaap Maris was de zee vooral een prachtig atmosferisch spel. Ook
voor Tholen, die echter tevens de zee schilderde als iets oneindigs. Hun aller visie
had iets dichterlijks. Men moet Mesdag de eer geven, dat hij in de beste werken van
zijn rijpe periode de zee het n a t u u r l i j k s t heeft geschilderd, in dien zin opgevat,
dat hij de elementaire kracht van het bewegend water in een dichte en volkomen
on-litteraire vertrouwdheid van mensch met natuur heeft gevoeld. Boven allen gaat
Permeke uit, want zijn zeeën hebben al de grootschheid, al de woeste eenzaamheid,
al het tragisch-geheimzinnige van dit deel der schepping.
Wat Permeke daarnaast als landschapschilder is, bewijzen enkele zijner jongste
doeken opnieuw. Ook daarin is Permeke niet ontvankelijk voor het liefelijke en
idyllische; zijn landschappen zijn grootsch en onstuimig, onbarmhartig, den mensch
nauwelijks iets anders dan de wreede bodem, waarop hij zijn brood moet bevechten.
Elk van zijn landschappen is een drama; het leven op aarde is er huiveringwekkend.
Rauw is dit alles. Maar echt! En hoeveel officieel-erkende lieve verzinsels geeft
men daarvoor!
J. SLAGTER
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Zilvertentoonstelling, De Lakenhal, Leiden, juli-september, 1935
De ontwikkelingsgeschiedenis van het Nederlandsche zilver is niet anders dan de
fonkelende historie van het veranderende ornament. Tot plastiek gestold, tot een
hobbelige huid gedreven, de zilverplaat getrokken of gebombeerd, dan weer
gegranuleerd of versierd met een geciseleerde teekening en eindelijk, vooral in de
18de eeuw, uitgezaagd tot er niet veel meer overbleef dan een luchtig spel van staafjes,
een vlechtwerk van zilveren ranken, een kantwerk gelijk.
De tentoonstelling in de Lakenhal, een goede 700 nummers omvattend, gaf een
nogal winkelachtig opgesteld, maar belangrijk overzicht van het meer dagelijksche
gebruiksvoorwerp; de groote pronkvoorbeelden van wat de Nederlandsche zilversmid,
vooral in de 17de eeuw, heeft weten te bereiken, ontbraken daarentegen. Zoo zocht
men er bijvoorbeeld de belangrijke werken van Lutma, van Van Vianen en van den
Meester van de Poptaschotel tevergeefs. Het weinige dat van deze groote meesters
aanwezig was of dat ‘in den trant van een van hen’ een aanduiding gaf in welke
richting zich de kunst van het zilversmeden verder ontwikkelen zou, lag wel wat al
te verloren in de massa van het veelsoortig tafelgerei. Het Gothische goudsmidswerk
gaf daarnaast geen voorbeeld te zien dat ook maar te vergelijken was met een
specimen als de ongemeen fraaie gildeketen (Raadhuis Schoonhoven), die een
Goudsche gildebroeder eens vervaardigde. Het bleef te veel bij gespen, sluithaken
en beslag van drinkhorens.
In het kort een paar notities. Kenmerkend is dat het ornament á la mode in vroeger
eeuwen zoozeer het Hollandsche gebruiksvoorwerp heeft overheerscht dat de
specifieke eigenschappen van ‘Haagsch’, ‘Rotterdamsch’, ‘Amsterdamsch’ of
‘Haarlemsch’ - het Friesche zilver teekent zich nog het duidelijkste af - daarbij
vergeleken secundair blijken te zijn. Deze ornamentvormen zijn de neerslag van de
resultaten, die het versieringsmotief reeds elders, in hoofdzaak in de grafiek, heeft
bereikt. De oorschelpstijl, de stijl ‘Marot’, het Louis XV etc. zijn al jaren gemeengoed
van beeldende kunstenaars, eer over het algemeen de zilversmid den vorm in het
edele metaal gaat vastleggen. Dit is ook verklaarbaar, daar juist het algemeene
gebruiksvoorwerp het meest in overeenstemming moest zijn met den algemeenen
smaak, die altijd wat achteraan komt. Voor het peilen van den smaak van het groote
publiek blijken juist dergelijke gebruiksvoorwerpen als lepels, vorken, suikerstrooiers
en sauskommen zeer betrouwbare gidsen. Al is de versieringsvorm dus nimmer
toonaangevend, toch blijft zij in haar ontwikkeling volkomen logisch. Een rhythme,
een op- en nedergang, een kenmerkende lijn is vast te stellen in het langzaam plastisch
uitzwellen en dan weer naar het vlak terugdringen van het te vormen, te drijven of
te ciseleeren metaal.
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De 17de eeuw begint strak versierend met gravures, hoogstens, zooals bij Van Vianen,
tot reliefs opgedreven; Lutma klopt het metaal echter tot een onsymmetrischen maar
levenden vorm, tot een golvend, uitbollend en instulpend geheel. Daarna wordt het
zilveren gebruiksvoorwerp weer strak en voegzaam, klassicistisch, (Louis XIV,
Daniel Marot) om later weer te gaan wringen en wuiven, schelpachtig opkrullend,
den vorm openblazend tot een slingerend gevlochten takwerk, het Louis XV. Dan
daarna weer een strakke sluiting, een licht relief, cannelures en parellijsten, onder
Louis XVI, en dan, voor mij een verrassing, ook in de 19de eeuw datzelfde verloop
van een ribbelend Empire naar de wilde zucht tot bewogen vormen tusschen 1850
en 1870, navolgingen vooral van het Rococo (Meissonnier). Tot alles weer verstijft,
via een lineair, niet plastisch, bewogen style nouveau (hier te lande de vroege Zwollo,
Prof. Gips) tot een constructieveren vorm, tot een hakig en hoekig op het vlak
versierend, vaak geëmaileerd handwerk (Eisenloeffel, Begeer) met plotseling daarna
een opnieuw uitstulpen en weer levend worden, als stolde een wapperende mantel
of een kolkend water, bij Erich Wichman's expressionistische vruchtenschotels.
Nog iets viel op. Het veelgeprezen functioneele element - eisch toch voor het
tegenwoordige gebruiksvoorwerp - was zelden primair bij al deze monumentale
zoutvaten, zware lepels, onhandige kommen en theebussen, comfooren en trekpotten.
Het is een feit dat slechts zeer weinig voorwerpen uit dezen grooten zilverschat ook
maar in de verte aan deze voor ons zoo hoogst belangrijke eischen zouden voldoen.
Ook hier bleek de functie van het ornament zoo overheerschend dat de meer of
mindere bruikbaarheid zich eraan had aan te passen. In zekeren zin lijken dan ook
de hedendaagsche werken van Christa Ehrlich (Weensch en Fransch van houding)
of van Kriege (boersch, weinig variabel, maar echt) een traditie te volgen, die
machtiger is dan welk verlangen ook, die een ieder, die met het handwerk vergroeid
is, tot een slaaf maakt van een stillen onafwendbaren dwang, die de logische
ontwikkeling van het eeuwig wisselende ornament weet op te leggen.
V. G.

Boekbespreking
Felix Timmermans, Boerenpsalm, Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon,
zonder jaartal.
Het is of Timmermans met dit laatste boek van hem weer eens afdoend en
onweersprekelijk heeft willen toonen, wat voor een echt en volbloed schrijver hij is,
zoo één die het letterlijk in zijn vingers heeft en die van het allereenvoudigste gegeven
een boeiend boek weet te maken. ‘Boerenpsalm’ geeft het leven van een boer, een
kleinen Vlaamschen boer, hoe hij twee maal trouwt en kinderen kweekt, wat een
leute hij daar meestal van beleeft, maar
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vooral: met hoeveel innig genot hij altijd werkt en sjouwt en ploetert op zijn veld,
wat dat veld voor hem beduidt. Streuvels doet zoo iets veel ernstiger, waardiger en
in grooter stijl, maar Timmermans is toch ook niet zonder ernst; zijn gemoedstoon
is gemoedelijker, lager bij den grond, hij dringt zelden diep door, maar hij neemt ons
altijd voor zich in door zijn onschuldige boert, zijn jongensachtigheid, die.... o, soms
nog wel eens, maar toch veel minder dan vroeger, afdaalt tot een kinderachtig plezier
in platte woorden en viezigheidjes.
Het verhaal wordt ons zoogenaamd gedaan door Wortel, den boer zelf. Dat moest
er misschien nog iets directers, echters en aardschers aan geven. Wat het n i e t doet.
Het karakter van levensdocument, zóó van den kouden grond, heeft dit dikwijls
kunstig gesteld verhaal in 't geheel niet. ‘Ha, wat is er zoo jeugdig als bij 't krieken
van den dag in uw werkbroek te schieten, naar buiten te wippen en de koelte van den
morgen over uw vel te voelen ritselen.’ Zoo schrijft of spreekt natuurlijk geen boertje
Wortel, dat is Timmermans, dat is Pallieter! Maar vraagt gij mij, of deze gestijldheid
bij de lezing hinderlijk is, o neen, neen, absoluut niet, integendeel! Heelemaal niet
graag zou ik zoo'n verhaal doorworstelen in de werkelijke taal van dezen boer zelf;
het is juist het sprankelend schrijftalent van Timmermans dat er de charme, de eenige,
aan geeft. Zijn kunst om van niets iets te maken en ons, voor de zooveelste maal,
wezenlijk te doen houden van menschen die ons, in levenden lijve ontmoet, stellig
niet bijster zouden boeien of bekoren!
Van het zoetelijke, het opgemooide en het hyper-leutige, dat sommige van
Timmermans' vorige boeken hier bij ons noorderlingen - en ik meen ook bij vele
Vlamingen - min-genietbaar maakte, is in ‘Boerenpsalm’ maar heel weinig
overgebleven. Het is of de populaire schrijver een nieuwe volwassenheid heeft bereikt.
Proficiat!
H.R.

Clare Lennart, Avontuur, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf,
zonder jaartal.
Herinneren onze lezers zich nog, van het februarinummer, de ‘Schets in Pastel’ door
Clara Lennart? Een fijn en innig ding vol vrouwelijk verlangen in lichte sfeer! Dit
boek is van dezelfde schrijfster, maar niet zoo mild, zoo teeder-aangetoetst, zoo....
gedistingeerd. Moge intusschen niemand zich beet laten nemen door het bont
gekleurde omslag, geteekend door zekeren Willem Backer, die het boek dat hij
versieren moest blijkbaar of zeer slecht of.... in 't geheel niet had gelezen, toen hij te
teekenen begon. De geest van het verhaal zelf is van gansch anderen huize dan die
van het omslag.
Geheel voldragen lijkt mij dit verhaal - dat maar nauwelijks roman zou te noemen
zijn - niet. Het houdt het midden tusschen een felle satyre en een
humoristisch-realistisch tijdsbeeld. De opzet ervan is heel ingenieus en
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aardig. Een jong meisje - jonge vrouw ware allicht juister - van beschaving, die haar
werkkring als ‘tikjuffrouw’ plotseling kwijt is, besluit zich eens een ‘avontuur’ te
gunnen en verhuurt zich op een kasteel als kamermeisje. Zoo, als vanzelf,
doordringend in de intimiteiten der deels zeer adellijke familie, die dat kasteel bewoont
- en die haar volkomen als ‘sans conséquence’ beschouwt (wat ons niet zeer
waarschijnlijk aandoet) - krijgt zij alle gelegenheid die intimiteiten te beschrijven,
en zij doet het met groote levendigheid, humor en verve. De adellijke familie in
kwestie blijkt wel hopeloos aangevreten door decadentie en moderniteit in den
allerslechtsten zin. Geldgebrek doet de rest om aan de adellijke glorie een eind te
maken.
Clare Lennart schrijft luchtig, vlot en puntig. Zij lijkt soms een tikje cynisch. Maar
zóó stond misschien alleen in dit verhaal haar kamermeisjes-mutsje. ‘Schets in Pastel’
had dat cynische in 't geheel niet. What next? Ik zie er verlangend naar uit.
H.R.

Jacob Hiegentlich, Het vochtige Park, Maastricht, A.A.M. Stols (het jaartal
staat achterin).
Het eerste verhaal uit dit kleine bundeltje heeft onder een anderen titel in Elseviers
gestaan en het is niet onze gewoonte den inhoud van dit tijdschrift, als boek
verschenen, hier te bespreken, laat staan te prijzen (eigen lof, niet waar, heeft een
eigen luchtje), maar in dit geval meen ik wel even te mogen zeggen, dat het toch wel
een beetje bár is zoo vluchtig als sommige kranten, die tijdschriftoverzichten geven,
te lezen (of.... niét te lezen?) plegen; het verhaaltje van Hiegentlich, dat in Elsevier
heette: ‘Een vrouw verlangt naar liefde’, werd al te nonchalant en onbillijk bejegend.
Het komt misschien doordat ook de groote bladen zelf hun lezers tegenwoordig - in
begrijpelijk pogen hun kolommen iets aantrekkelijks te verkenen - geregeld op korte
verhaaltjes vergasten. Daardoor is misschien een soort algemeene opinie over dit
genre ontstaan die het goed onderscheiden in den weg zit. Zoodat het mij niet van
belang ontbloot leek even te wijzen op dit bundeltje, waarin zeven fijne en zeer goed
geschreven korte verhalen staan, en op het feit, dat het heusch niet gemakkelijk is....
ik zeg niet: een leesbaar kortegolfje of duizend-en-één-dag-schetsje samen te flansen,
maar wel: een kort verhaaltje te schrijven, dat op zichzelf i e t s is, iets beteekent, en
dan ook werkelijk g e s c h r e v e n is. ‘Hoe het gaat’ van Hiegentlich b.v., nog geen
vier bladzijden groot, is werkelijk een in zichzelf kompleet en kostelijk levensbeeldje
geworden.
H.R.

Jan H. Eekhout, Patriciërs, Amsterdam, Uitgevers Mij ‘Holland’, zonder
jaartal.
Men kan niet anders dan de veelzijdigheid erkennen van den dichterschrijver Jan H.
Eekhout. Er is rondom hem iets van waardigheid en rustige
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bescheidenheid. Het lijkt of deze auteur met een innerlijke bewustheid zijn taak
aanvat en volbrengt; niets is er in of rond hem van de luide fanfare der hypermodernen,
hij heeft niets van noode dan zijn eigen innerlijk en zijn talent en daarmee wérkt hij.
Zijn fijne religieuse verzen doen hem vooral kennen als een mensch die naar de
moreele waarde des levens zoekt, maar dat op de trillingen van zijn eigen
aandoeningen; in zijn proza wordt hij objectiever: een uitbeelder van menschen, van
typen vooral. In ‘den Boer zonder God’ karakteriseerde hij den Zeeuwsch-Vlaamschen
boer, diens strijd met een nieuwe generatie, diens trots tegenover mensch en natuur.
Jan H. Eekhout voelt een sterke sympathie voor dien trots, want dezelfde onwrikbare
wil om alléén te staan kenmerkt ook den hoofdpersoon, den ‘laatste der Patriciërs’,
den notaris Vermeer. Deze mensch lijkt veel op den boer zonder God, al is er
natuurlijk al dadelijk dit groote verschil, dat de een een boer is, en de ander de laatste
zoon van een regentenfamilie. De boer echter bréékt ten slotte; op één enkele plek
wordt hij kwetsbaar, daar waar het de liefde voor zijn kleinkind geldt. En langs deze
wegen grijpen de irrationeele krachten der liefde in. Bij den notaris is het anders. Hij
is niet hard, maar onbewogen, hij is afkeerig van elke sentimentaliteit, beheerscht,
gemodelleerd in den vorm zijner voorvaderen. Zijn eenige dochter erfde vele zijner
eigenschappen en toch bezat zij iets daarnevens: een groot verlangen om God te
beleven. Ook zij weet - als haar vader - zich alles te ontzeggen, doch haar beheerscht
een diep verlangen om Christelijk te leven, om Christus waarlijk in zich te dragen.
Hoe fijnzinnig en liefdevol weet Jan. H. Eekhout de psyche van deze vrouw te peilen,
hoe goed begrijpt hij de roerselen in een diep-levende, beschouwende, ongehuwde
‘jonge juffers ziel’. Ook het portret van den notaris is uitnemend, al zal men zoo nu
en dan héél even denken aan de neiging tot precieusheid, die b.v. in het werk van
een Teirlinck leeft. Maar dit verschijnt sporadisch, want Jan H. Eekhout is juist een
zeer zuiver mensch, een minnaar der menschen en een die met ingehouden liefde
van hen vertelt. Hier is niets van nieuwe zakelijkheid, geen razend tempo, geen
filmbeelden, maar een weldoend - bijna ouderwetsch rhythme. Wanneer we bedenken
dat Jan H. Eekhout óók een hollandsche bewerking (en een voortreffelijke!) gaf van
het Soemerisch-babylonische Gilgamesj epos, dat hij Osmaansche strofen dichtte,
dan mogen we besluiten met de veronderstelling dat van dezen veelzijdigen,
rustig-werkenden auteur nog menig aantrekkelijk boek onder onze oogen zal komen.
JO DE WIT

André Peters, Villa De vijf Populieren, Den Haag, W.P. van Stockum &
Zn., 1935.
Zelden las ik een boek dat zoozeer een mengeling was van goede en slechte
eigenschappen. Ik moet er bijvoegen dat, van een litterair standpunt
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bezien, de slechte wel overwegen. Van zijn menschelijken kant is dit in veel opzichten
wel een aardig boek.
De held is een dokter, een natuurarts, een volgeling van den grooten Paracelsus;
hij verbouwt zijn kruiden in zijn eigen tuin; hij heeft bij zijn patiënten groot succes.
Ongevoelig echter voor lof of wereldsch gewin, leeft deze idealistische mensch, die
niet rookt, vegetariër is en prachtig musiceert, slechts om de menschheid te dienen.
Zijn vrouw, die hem wel bewondert, maar hem niet volgen kan, voelt zich eenzaam,
omdat voor haar gevoelen, de patiënten, de kruiden en de muziek bij haar man vóór
haar gaan. De dokter meent het goed, maar hij is nu eenmaal zooals hij is. Hij laat
haar groote vrijheid, maar als in het kwartet van haar man een musicus van
twijfelachtig allooi weet binnen te dringen, dan komt het gevaar voor mevrouw. Zij
die, in den omgang met haar man, toch eenigszins geschoold had behooren te zijn,
en de vérgaande poenigheid van den pianist toch wel had kunnen bevroeden, komt
geweldig onder den indruk van diens vleierij en gaat ten slotte met hem op de vlucht.
In ons aller oogen haar ondergang tegemoet. De kruidendokter zelf is intusschen in
een idyllische vriendschap met een ander vrouwelijk lid van het kwartet geraakt,
maar als zijn vrouw hem uit vrijen wil verlaat, vreest hij toch niet gerechtigd te zijn
de liefde van dit jonge meisje te aanvaarden. Zijn beweegredenen zijn overigens wel
te begrijpen. Het valt niet te ontkennen dat deze dokter, zooals hij ons wordt
uitgebeeld, iets fijns, iets aantrekkelijks, iets warm menschelijks, zij het tevens soms
iets onwezenlijks heeft. Maar daar staat naast dat sommige gedeelten zoo zwaar
gechargeerd zijn dat zij bijna op persiflage lijken. De gesprekken tusschen de
gedienstigen, Jaantje en Aaltje, zijn beneden peil, van zulk een zeldzaam goedkoop
realisme dat het in wonderlijke tegenstrijdigheid is met andere gedeelten; daar waar
de dokter mediteert bijv. en hij werkelijk heel fijne, geestelijk zuiver doorvoelde
gedachten heeft. Hoe dit te rijmen?
JO DE WIT

J.L.H.-S., Liedjes, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
Het gebeurt zelden, dat men in den tegenwoordigen tijd nog het zuiver dilettantisme
tegen komt. In den regel hebben wij te maken met een voos en luidklinkend
epigonisme, dat ons slechts ergert door zijn pretenties. De schrijfster van deze
gedichtjes echter behoort nog geheel tot die figuren, welke gedreven door hun liefde
tot de kunst, zelf iets trachten weer te geven van de indrukken die de kunst op hen
heeft gemaakt. Zij hebben niet zooals de epigonen, trouw gezworen aan een bepaalde
schrijvers- of schrijfsters-persoonlijkheid, doch zij volgen veeleer de ontroeringen
van hun eigen persoonlijkheid. Een van de kenmerken, die epigonisme en dilettantisme
in dezen zin van elkander onderscheiden, is de doodelijke ernst, waarmede de
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epigoon zijn werk verricht, terwijl de dilettant als een recht geaard minnaar ook de
vreugde van zijn liefde kent. Als voorbeeld hiervan citeeren wij u het volgende
geestige gedichtje:

Die frau
Ich bin nur was du bist. Woher? Das kaum erklär' ich Bist du ein Kind, ich bin ein Kind wie du.
Wärst du ein Dieb, dann eine Diebin wär ich Ein Künstler? Künstlerin wär' ich im Nu! Und wärst Professor du, gelehrt und streng und tüchtig
Ich wär die Schülerin und.... machte Alles richtig!

Wie zoo'n ‘niemandalletje’ vermag te schrijven, bewijst de Muze grooter eer dan de
vele epigonen-dichters, die voortborduren op het patroon van een ander. Eigenaardig
is het nog op te merken, dat aan de dichteres over het algemeen de versjes in een
vreemde taal beter gelukt zijn dan die in onze moedertaal. Moeten wij aannemen,
dat zij zich in de vreemde talen meer onbelemmerd heeft kunnen uiten, omdat zij
daar minder last van reminiscenzen had? Of moeten wij de oorzaak hiervan zoeken
in het feit, dat zij zich bij het schrijven van gedichten in een vreemde taal in technisch
opzicht grooter moeite heeft moeten getroosten dan bij het schrijven van gedichten
in onze moedertaal?
ROEL HOUWINK

Gerda van Beveren, Stem van het hart, Santpoort, N.V. Uitg. v.h. C.A.
Mees 1934.
Ook de poëzie van Gerda van Beveren komt voort uit den kring rond Albert Verwey.
Het zijn gedichten die voor het meerendeel gebonden zijn aan sterk persoonlijke
herinneringen van de dichteres; dit maakt dat zij voor den lezer niet altijd die
beteekenis kunnen hebben, welke zij bezitten voor de schrijfster zelf. Evenals de
gedichten van H. Cornelius zijn zij klaarblijkelijk voortgekomen uit de dringende
behoefte het snel voorbijgaand leven vast te leggen in poëzie. Dat deze behoefte
dringend was, blijkt uit de volgende twee strofen van het gedicht, waarmede den
bundel besluit:
Als ik jullie, mijn verzen, niet had
Om de kracht van de bliksem te weren,
Had zijn inslag mijn ziel lang verteerd
In een laaiende, walmende brand.
Als ik jullie, verzen, niet had,
Om het boze te helpen bezweren,
Stond ik niet, hecht en verweerd,
Op dit bloesemend plekje land.

ROEL HOUWINK
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Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kultuur. 1e jaargang Uitg. Mij.
C.A.J. v. Dishoeck - Bussum.
Wij kunnen in de kleine schare der Nederlandsche kunsttijdschriften een nieuwe
verschijning begroeten. In ietwat giftig groen omslag van Piet Worm dient het zich
aan. De beeldhouwer Johan Polet opent met een inleiding, waarin de afwezigheid
van een programma wordt betoogd. Kwaliteit en actualiteit staan voorop. Het
tijdschrift wil een cultuur-baken zijn in de algemeene economische ontreddering.
Het begin lijkt in ieder geval nog wat onzeker en door het opnemen van onvertaalde
Engelsche, Fransche en Duitsche bijdragen niet dadelijk toegankelijk voor iederen
eenvoudigen kunstbroeder. Door de beknopte vorm en de mogelijkheid van goede
afbeeldingen zou het echter op den duur een kans kunnen krijgen van eenige
beteekenis. Juist korte, scherp gestelde bijdragen en afbeeldingen van belangrijke
dingen, zouden de breedere kunststudies in andere periodieken, als een welkome
critische begeleiding kunnen aanvullen. Doch zoover zijn de 3 K's nog niet. Daartoe
zijn hartiger bijdragen noodig dan de internationale kruimels waarmee men is
aangevangen.
HAMMACHER

Moderne Bouwkunst in Nederland. No. 19 Bruggen. W.L. & J. Brusse
N.V., Rotterdam 1935.
Een alleraardigst boekje met deels uitmuntende afbeeldingen van de talrijke bruggen,
die in een betrekkelijk kort aantal jaren in ons kleine waterrijke landje zijn gebouwd.
Ook hier weer vindt men schier alle opvattingen omtrent construeeren en bouwen
der laatste jaren bijeen en de beschouwer komt als vanzelf tot overpeinzingen, wegens
de groote vormverscheidenheid, die niet altijd constructief te verklaren is, omdat
deconstructie-mogelijkheden ten slotte beperkter zijn dan het lijkt. Ook hier is veel
schijn. De vraag mag worden gesteld of deze veelheid van pogingen, op enkele rustige
en eenvoudige uitzonderingen na, het toch al zoo gehavende landschap heeft verrijkt.
Eén van die schoone uitzonderingen, de brug van den Rijkswaterstaat bij het Katerveer
te Zwolle worde hier genoemd. Zoo is er meer, dat aantrekkelijk is en het boekje
waarde geeft.
HAMMACHER
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DE BERGSTROOM IN ‘DER REBELL’ VAN LUIS TRENKER
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Natuur en film
door L.J. Jordaan
HET is alweer meer dan dertig jaar geleden - de film, dat ‘enfant de Bohême’....
erger: dat ‘enfant de kermesse’! - lag nog in de windselen. Zij reisde nog als min of
meer praematuur wonderkind de jaarmarkten af en de wereld leerde haar kennen
door middel van de z.g. ‘Hale's tours’. Een merkwaardig instituut, waarin zich een
primitiviteit paarde aan een opmerkelijke intuïtie voor wat eens haar naïve essentieele
waarde zou uitmaken.
Op de kermissen aan het begin onzer eeuw dan, aanschouwde men temidden van
de vrouw met den baard, de stoomcaroussel en de laatste resten van het provinciale
‘paardenspel’, een wonderlijke outillage. Van buiten-af gezien was het een complete
spoorwagon met wielen, portieren en ál. Zelfs de conducteur ontbrak niet - alleen
was zijn allure wat dringender dan bij dergelijke functionarissen het geval pleegt te
zijn: met al de overredingskracht van armen, handen en longen, bezwoer hij den
passanten het raadselachtige compartiment binnen te gaan, teneinde te genieten van
‘de meest verbazingwekkende reis om de wereld, ooit gemaakt!’ Wie van den braven
ambtenaar een ticket kocht à raison van enkele ‘nickels’ (het drama speelt in Amerika
- bij mijn weten was het in Holland nimmer inheemsch) nam plaats in het interieur
en ontdekte tot zijn verbazing, dat hij zich neerzette in een volledige imitatie van een
gewoon spoorrijtuig. Aan het eind van de pijpenla bevond zich een wil scherm, dat
als een dood venster voorshands het uitzicht bood op een philosophisch Niets.
Wanneer echter het compartiment vol was, werden de deuren gesloten, de lichten
gedoofd en begon het venster te leven. Voor de nog onschuldige oogen van het
toenmalige publiek trokken landschappen voorbij: berghellingen met verrukkelijke
doorkijkjes op verre meeren - bruggen over romantische rotskloven - schuimende
beken en wijde vlakten.... kortom, het oude diorama in zijn meest perfecten vorm.
Het bijzondere en nieuwe eraan was echter het element der beweging. Niet alleen
dat dank zij de pas uitgevonden cinematografie, het water rimpelde en stroomde de boomtakken zich in den wind neigden - het graan golfde.... neen, de
bewegingssensatie drong zich evenzeer op aan den beschouwer zelf. Telkens werd
het panorama onderbroken door beelden van wegschietende rails, met enorme snelheid
naderende tunnelopeningen en andere voorstellingen, die het gevoel: zélf in beweging
te zijn, verrassend sterk suggereerden. Ten overvloede bleek het namaak-compartiment
in zooverre nog aan de illusie mee te helpen, dat het schudde en stommelde als een
echte spoorwagon en het laat zich indenken, dat de kermisklanten dier dagen
opgetogen waren over een amusement dat zelfs de dame met den baard verre achter
zich liet.
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Sindsdien is er zoo een en ander veranderd. Wij hebben de filmkunst uitgevonden een der dankbaarste en onuitputtelijkste aanleidingen tot hooggaande intellectueele
ruzie. De vraag of deze merkwaardige ‘deus ex machina’ tot de valsche goden dan
wel tot den officieelen Olympus moet gerekend worden, zet nog dagelijks de
gemoederen in vuur-en-vlam. Voet voor voet bestrijden felle tegenstanders aan de
onverbiddelijk verder schrijdende indringster het terrein onzer cultuur.... met
uitzondering van één enkelen sector: het natuurbeeld. Als bij stilzwijgende afspraak
werd deze strook Niemandsland zonder tegenstand prijsgegeven. In beide kampen
erkende men, dat de film als ‘natuur-weergave’ hors-concours was.... en het is
misschien te danken aan een zóó gemakkelijke overwinning, dat juist deze tak van
cinematografische activiteit verhoudingsgewijs het meest achterlijk is gebleven.
Want in alle andere opzichten profiteerde de film van een scherpe, niets ontziende
critiek. Men verweet haar technische onvolkomenheid en zij perfectionneerde haar
mechanisme op voorbeeldelooze wijze. Men wierp haar imitatie van het tooneel voor
de voeten en zij verdedigde zich door de uitvinding van close-up en montage. Men
schold haar ordinair en smakeloos en zij antwoordde met een brillante picturale
verzorging van het beeldvlak. Men heette haar zinledig en zij riposteerde door de
behandeling van groote sociale vraagstukken, als revolutie en werkloosheid. Alleen
ten opzichte van het natuurbeeld in de film toonde men zich merkwaardig
weekhartig.... en het gevolg was, dat juist op dit terrein aanzienlijk minder vooruitgang
valt te constateeren. Het zal den liefhebbers van dit genre wel vreemd in de ooren
klinken, maar toch is het een feit dat de cultiveering van het natuurbeeld door de
cinematografie nog op oneindig lager niveau staat, dan de zoo geminachte ‘speelfilm’.
In waarheid is men niet veel verder gekomen, dan de vrij naïve opvattingen der eerste
dagen - ja, is men er (gezien de ‘Hale's tours’) zelfs op achteruitgegaan. De film,
begonnen als mechanische reproductie van de werkelijkheid, heeft zich bijna over
de heele linie vrijgevochten tot een autonome uitdrukkingswijze: zij is bezig in een
voor velen onrustbarend tempo, drama, litteratuur, wetenschap en beeldende kunst
te assumeeren. Alleen de verovering der natuur, haar meest geëigende domein,
verkeert nog immer in statu nascendi.
Want het natuurbeeld, dat als troetelkind van Volks-Universiteiten en Nutslezingen
voor velen het hoogste is wat de film bereiken kan - mag in doorsnee nog niet anders
heeten dan een geperfectionneerd plaatjes-album. De documentaires, cultuurfilms
en hoe deze zoozeer bewonderde vormen van cinematografie meer heeten mogen,
parasiteeren voor een overweldigende meerderheid op de simpele fotografie. Heel
die taaie worsteling om vrijheid en autonomie - om oorspronkelijkheid en doelmatige
toepassing van het materiaal, is aan de ‘natuurfilm’ relatief gesproken, nog bijna
spoorloos voorbij
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gegaan. De speelfilm zoekt onophoudelijk naar nieuwe wegen - zij tracht met een
oneindige variëteit van middelen o p h a a r e i g e n w i j z e e e n n i e u w e
r e a l i t e i t t e s c h e p p e n . De natuurfilm staat meerendeels nog waar zij in den
aanvang stond: met de drie pooten van het apparaat stevig in den grond geplant
tegenover het fotogenieke landschap, aan welks picturale qualiteiten zij haar
gemakkelijk verkregen populariteit ontleent.
Men kan zich het standpunt indenken van den filmvijand-door-dik-en-dun, die
met deze foto-projectie vrede heeft als zijnde de eenige getolereerde vorm van
filmverbeelding.... Voor den werkelijken filmbelangstellende is deze toestand
onaanvaardbaar! Immers - de basis van de ontwikkeling der filmkunst: cultiveering
van de essentieele middelen der cinematografie tot een eigen, oorspronkelijken
expressievorm, ontbreekt daartoe te zeer. Tenslotte - het hooge woord moet er maar
uit: aan een dergelijke noviteit had de wereld geen behoefte! Het is - met al haar
populariteit bij de filmtegenstanders - in haar tegenwoordigen vorm niets meer dan
een tweedehands vertooning, een aantrekkelijke maar wezenlooze mechanische
reproductie, die bij navraag van haar legitimatie in deze harde wereld van gesloten
grenzen slechts een valsch paspoort kan vertoonen.
Om de zaak eens eenvoudig te stellen, ook voor den op filmgebied minder
geïnitieerden lezer: wat zou men zeggen van een schilder, die hardnekkig weigerde
andere kleuren te gebruiken, dan zwart en wit? Die de meest essentieele en glorieuze
eigenschap van zijn materiaal: d e k l e u r , verwaarloosde en daarmee het eenige
raison d'être naast de teekenkunst prijs gaf? Welnu - dezelfde onbegrijpelijke
zelfbeperking valt (mutatis mutandis) bij het meerendeel der natuurfilms waar te
nemen. De natuurfilmer zoekt in den regel naar ‘dankbare’ d.w.z. fotografisch
interessante objecten en acht hiermee zijn persoonlijk aandeel in het proces
afgeloopen. Hij stelt zijn apparaat voor het landschap op en vertrouwt verder op de
perfectie van zijn materiaal. Maar ziedaar nu onze ernstige bedenking: hij stelt zich
op en reproduceert... hij maakt een grisaille waar hij de middelen bezit tot een
veelkleurig schilderij. Wij willen méér - wij willen wat ons de speelfilm geleerd
heeft: n i e t v ó ó r h e t m i l i e u h a l t m a k e n m a a r e r b i n n e n d r i n g e n !
Nog eens: wij wachtten niet met smart op zulke mechanisch verkregen
landschap-afbeeldingen.... de eerste de beste schilderijententoonstelling geeft ons
schooner, levender impressies, waarbij het feit dat de blaadjes niet bewegen en het
water niet stroomt slechts secundaire beteekenis heeft. Het onschatbare medium der
beweeglijkheid, geldt - in de eerste plaats bij de natuurfilm - honderdmaal meer voor
het a p p a r a a t , dan voor de a f g e b e e l d e o b j e c t e n . Het is op zichzelf
beschouwd een min of meer kinderlijke verheugenis te constateeren dat de menschen
op de monster-fotografie echt loopen - het is echter van essentieel belang, dat het
apparaat zélf verplaatsbaar is.
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Waarin bestaat het machtige geheim van de speelfilm? Dat zij door middel van het
bewegende apparaat den toeschouwer van zijn vasten zetel (op onveranderlijke
distantie van het tooneel der handeling), heeft bevrijd. Dat zij hem in staat stelt de
personages plotseling in uiterste intimiteit te naderen, áchter de dingen te kijken, hun
karakter en stof als het ware met de hand aan te raken. Daardoor en daardoor alleen
schept zij die merkwaardige suggestieve illusie eener nieuwe realiteit, welke met
geen andere middelen te bereiken valt. De film is een optische kunst - zij is de eenige
optische kunst welke een variatie van standpunt ten opzichte van het object gedoogt.
Misschien steekt daarin de diepste essentie harer oorspronkelijkheid.... in ieder geval
beheerscht deze eigenschap tot op den huidigen dag iedere waarachtige filmische
realisatie. En het is de fout van de natuurfilm, dat zij van deze waarheid nog zoo
weinig doordrongen is. Dat zij gemakzuchtig teert op de fraaie fotografie van het
fraaie landschap. Maar ook voor haar staat deze mogelijkheid open. Ook voor haar
geldt de wet, dat zij het milieu, resp. het landschap, niet alleen zichtbaar - doch ook
tastbaar, mijnentwege ruikbaar heeft te maken. Anders gezegd: zij heeft het volledige
gamma harer middelen te gebruiken om een zoo volkomen mogelijke, l e v e n d e
en persoonlijk ondergane werkelijkheidsimpressie te geven.
Een filmer trekt, laat ons zeggen: de bergen in, op zoek naar stof voor zijn apparaat.
Ik gebruik voorshands gemakshalve deze interpretatie ofschoon zij eigenlijk zou
moeten luiden: om de impressie, die het berglandschap op hem maakt, met zijn
camera weer te geven. Hoe dan ook - hij trekt de bergen in en nu kan hij van tweeërlei
principe uitgaan. In de eerste plaats kan hij zoeken naar ‘schilderachtige’ uitzichten....
naar fotografisch dankbare plaatjes en zijn succes is bij voorbaat verzekerd, want
het Alpenlandschap is naast Greta Garbo misschien het meest fotogenieke object ter
wereld. Maar hij kan ook door een andere begeerte bezeten zijn: de ontzagwekkende
impressie van dit stuk natuur op hem, den levenden, emotioneelen mensch gemaakt
- cinegrafisch vast te leggen. Dan verandert de situatie aanmerkelijk - dan gaat het
er niet meer om hoe mooi het alles is en hoe vér, maar hoe reëel en hoe tastbaar hij
het weet weer te geven en vooral, hoe hij de bewogenheid van het eigen gemoed
vermag te laten uitklinken in het filmbeeld. Dan moet een rots niet alleen
schilderachtig zijn, maar ook hard en vast en ruw of gepolijst. Dan moet een afgrond
niet alleen een onderdeel van de ‘compositie’ vormen, maar het moet een realiteit
worden, die den beschouwer letterlijk doet duizelen. Dan moet de Alpensneeuw niet
alleen een zwart-wit effect opleveren in het beeld, maar zij moet rein en rul en
verheven worden. In deze situatie krijgt het apparaat een volkomen nieuwe taak. Het
blijft niet voor het object staan - het trekt er binnen! Het draait om de dingen heen beziet ze van onderen, van boven, van opzij tot het uit al deze gezichtspunten als het
ware
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de plastische derde dimensie schept. Het hangt boven den afgrond en kijkt recht naar
beneden in zijn gapende diepte. Het stijgt langs de berghellingen omhoog en crëeert
uit deze directe vergelijking van mensch en object de sensatie der afmeting. Het
bespiedt den bergstroom tusschen twee rotsblokken door om dank zij de contrasten:
v l o e i b a a r en v a s t , tot stofuitdrukking te geraken. Maar het waagt zich ook
midden in de stroomversnelling, om het vlokkige schuim over zich te laten
heenspuiten, Zóó en zóó alleen beantwoordt de natuurfilm aan haar waarachtige taak:
geen a f b e e l d i n g maar een v é r b e e l d i n g van het object harer lens te geven.
Natuurlijk is dit alles theorie - maar zij zou geen waarde hebben wanneer zij niet
steunde op voorbeelden in de practijk. En het is karakteristiek, dat men deze
voorbeelden nagenoeg uitsluitend vindt, daar waar de film niet uitsluitend als
‘documentatie’, doch mede uit artistieke aandrift werd gecreëerd. In de eerste plaats
in dat genre speelfilms, waar aan de natuur een overwegende rol werd toebedeeld.
Ik denk daarbij aan werken als de vermaarde producten van Dr. Arnold Fanck, den
bergfilmer. ‘Storm over den Mont-Blanc’, ‘De witte het van Piz-Palü’, ‘De Heilige
Berg’ en heel die brillante serie verbeeldingen van de Alpenwereld. In al deze films
speelt de natuur een actieve rol. Niet haar u i t e r l i j k , doch haar k a r a k t e r a l s
‘m e d e - s p e e l s t e r ’ was hier van belang.... niet hoe belangwekkend zij is, doch
hoe grootsch en barsch en woest. Men voelt: hier treedt het geëmotionneerde beleven
der natuur in de plaats van de objectieve aanschouwing en het zoo smadelijk
veroordeelde ‘verhaaltje’ is hier in wezen de stimulans tot een filmische verbeelding.
Curieus en teekenend is daarbij, dat dergelijke films naar een nauwkeurig
uitgewerkt scenario worden opgebouwd - niet alleen wat de speel-scènes betreft,
doch evenzeer wat de verfilming der natuur aangaat. Sepp Allgeyer, Fanck's
camera-man heeft in zijn boek ‘Jagd auf dem Bild’, daarover, interessante dingen
geopenbaard. Zoo begint het scenario van ‘De witte hel’ met het simpele zinnetje:
‘Föhn peitscht die Wände der Pitz-Palü’. Het staat daar dood-nuchter - maar men
moet lezen, hoe eindeloos lang er in de ijzige kou van het Berner-Oberland werd
gewacht en gezocht en geprobeerd voor en aleer de juiste impressie van dit
natuurverschijnsel, zooals het in de verbeelding van den filmer leefde, was
bemachtigd. Andermaal heet het: ‘een afgrond opent zich voor onze voeten’ en men
ervaart uit Allgeyer's boek met ontzag welke acrobatentoeren er verricht werden,
vóór het inderdaad een a f g r o n d was, die op het celluloid werd vastgelegd.
Niemand zal willen beweren, dat in de films van Fanck reeds een verovering van
het object werd bereikt, als b.v. in de zuivere speelfilm. Het is alles nog experiment,
dat de ervaring ontbeert waarvan de speelfilm, dank zij de meedoogenlooze critiek,
heeft geprofiteerd.
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Maar in ieder geval werd hier van de filmcamera als neutraal registratiemedium: als
‘foto-toestel’ zonder meer, afstand gedaan. Het beginsel: haar te hanteeren als een
bewegelijk instrument, dat de mensch aan zijn aperceptievermogen heeft toegevoegd,
vond in deze films een eerste toepassing.
Er bestaat een opvatting, die van de ‘natuur-film’ of ‘documentaire’ of ‘cultuurfilm’
of hoe men haar noemen wil - niet anders en niet meer verlangd dan het z.g.
‘objectieve’ beeld der dingen. De vraag voor het oogenblik terzijde stellende of een
dergelijke ‘objectiviteit’ mogelijk is (terecht schreef de filmtheoreticus, Bela Bálàsz:
‘Niets subjectiever dan het objectief!’) dan blijft altijd nog de quaestie: ‘Wat voor
zin zou een dergelijke mechanische reproductie van de natuur hebben?’ In de
aardrijkskundeboekjes van mijn jeugd vermeldde men dat de Mont-Blanc 5000 m
hoog was en zijn toppen met sneeuw en ijs bedekt. Ik weet niet of onze leerboeken
tegenwoordig lyrischer zijn geworden - voor dien tijd was het voldoende: het ging
hier om een simpele kennisgeving, die door ons dan ook als zoodanig met de
vereischte koelbloedigheid ad acta werd gelegd. Maar ik heb ook nog den tijd gekend
dat wij in z.g. platen-atlassen werden onthaald op romantische houtgravuren van
dezen berg en nog weer later hadden wij den aanblik te doorstaan van affreus
gekleurde foto's, die op hun beurt onze verbeelding prikkelden. Wat anders - zoo zij
tenminste éénigen zin hadden! - kon het doel van deze afbeeldingen zijn, dan ons
het besef der werkelijkheid dichter bij te brengen.... zoo dicht als in dien tijd en met
de toenmalige middelen mogelijk was? En welke verontschuldiging bestaat er dan
- dit principe als algemeen aanvaardend - om, wanneer het de film geldt, bij dit
streven naar werkelijkheidsbesef op een bepaald moment halt te maken....
m o e d w i l l i g halt te maken? Want het werkelijkheidsbesef is niet volledig met het
opstellen van het filmapparaat als een gewoon fototoestel - men versmaadt aldus
opzettelijk het effectiefste middel: het naderen en omcirkelen der objecten, de
mogelijkheid tot uitdrukking der stof en de illusie van diepte en plastiek.
Het is niet onmogelijk, dat bij velen tegen een dergelijke consequentie bezwaren
bestaan, omdat men aldus gevaarlijk het domein der kunst benadert - een domein,
dat voor de film naar steil-orthodoxe beginselen eens-voorgoed afgesloten behoort
te zijn. Inderdaad - het artistieke element in den filmvorm is bij een natuur-weergave
als hier bedoeld wordt - d.w.z. als een zoo compleet mogelijke impressie - niet te
negeeren. Er komt niet alleen oordeel, intelligentie en smaak bij te pas - er wordt
hier wel degelijk c r e a t i e v e zin vereischt!
Misschien werd deze creatieve zin - dit instinct om met behulp van camera en
filmband een nieuwe realiteit te scheppen, nergens eenvoudiger en tege-
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lijkertijd overtuigender gedemonstreerd als bij de makers van onze simpele
Hollandsche documentaire. Ivens ging reeds, acht jaar geleden, in dat bekoorlijke
kleine ciné-poëem ‘Regen’, de natuur op deze wijze te lijf. Hij wilde een regendag
in Holland weergeven - in abstracto beschouwd een precies even nuchtere,
geografische mededeeling als de schoolplaten van den Mont-Blanc. Maar hij dacht
er niet aan zijn apparaat voor het Hollandsche stadsgezicht of landschap neer te
planten, te draaien en daarna te zeggen: ‘Alsjeblieft - “Holland-bij-regen”’!
Integendeel - hij liet zulk een regendag op zich inwerken.... ontleedde zijn impressies
in duizend kleine détails, zocht er de meest beeldende en karakteristieke uit en
monteerde deze détails in een weloverwogen rythme van beeldcontrasten en
overgangen. Het aspect van de regenstad onderstreepte en verduidelijkte hij door de
meest onverwachte bijzonderheden: een natte brugleuning, een stuk grauwe hemel
boven glimmende daken, de troebele stroom van een straatgoot, de stille
kringrimpelingen van het doorregende grachtwater. Hij vond met de toenmaals zoo
beperkte middelen de meest ingenieuse combinaties uit - hij prikte het apparaat aan
een lat, om dichter bij het natte asphalt te zijn - hij keek er mee ónder tegen het zwarte
binnenvlak van een paraplu - hij stond ermee op het trambalcon om de regenflarden
tegen de vensters te zien vegen. Uit al die momenten - uit al die met oordeel gekozen
stukken realiteit, bouwde hij een nieuwe werkelijkheid op.... een werkelijkheid, die
niet het plaatje van een nat Hollandsch stadsgezicht bracht, maar de sfeer, de
vochtigheid, de melancholie van een regendag in ons vaderland.... kortom: de zoo
volledig mogelijke creatie van het werkelijkheidsbesef.
Er is - zoo men wil - een nog eenvoudiger voorbeeld. De filmer Johan Koelinga
maakte een film ‘De steeg’. Alweer: hij wilde de werkelijkheids-impressie geven
van een Rotterdamsche achterbuurt, zooals hooger gestemde aspiraties dit van den
Mont-Blanc trachtten te geven. Ook hier zou een keurige fotografie van het straatje
- behoorlijk belicht en ‘effectvol’ opgenomen naar orthodoxe begrippen hebben
voldaan. Maar waar bleven dan de nauwheid en de goorheid - de armoede en de
intimiteit - de weemoed en de poëzie van het geval? Of behoort dit alles soms niet
bij het: ‘objectieve’ - maar dan toch altijd zoo volledig mogelijke i n f o r m a t i e v e
beeld van het onderwerp? Nee - Koelinga nam hier geen genoegen mee. Ook hij
tracht het begrip ‘steeg’ zoo scherp en volledig mogelijk op zich te laten inwerken.
Ook hij analyseert het in duizend détails, die hij zorgvuldig schift en volgens een
bepaald rythme monteert. Ook hij wil het beeld diepte en plastiek geven en dus klimt
hij op de daken en toont het straatje als een enge, steenen slurf. De spelende
armoe-kindertjes, die navrante pygmeeën der groote stad, benadert hij van alle kanten:
nu eens groot vanuit het ‘Frosch-perspectiv’ in de matelooze belangrijkheid en ernst
van hun spel.... andermaal van de hautaine hoogte eener keukentrap in de nietige
pooverheid hunner figuurtjes.
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Maar het doel is steeds: naderen, suggereeren, voelbaar en tastbaar maken... scheppen!
Hier vindt men het principe van de verovering der natuur door de filmcamera ‘in
a nutshell’ en onweerlegbaar blijkt eruit, dat het kunstzinnige element in de goede
‘documentaire’ niet te verwaarloozen valt.
Tot de aangrijpendste documenten der filmhistorie behooren stellig de
cinematografische opnamen, door pool- en andere ontdekkings-reizigers meegebracht.
Maar, zoover mijn herinnering gaat, gold het hier een zuiver ‘hineininterpretieren’.
Wij wisten dat deze fotografische getuigenissen de vrucht waren van avontuurlijke,
stoute en soms tragisch geëindigde ondernemingen - en wij zagen dezen op zichzelf
vlakken en rijkelijk dillettantischen arbeid met den eerbied en de ontroering door dit
weten gewekt. Oneindig sterker, vollediger en suggestiever waren daarentegen de
films door kunstenaars als Flaherty en Van Dyke vervaardigd... met minder risico
verkregen en minder ‘authentiek’, maar als werkelijkheids-impressie tenslotte
belangrijker.
Het is bekend hoe het fameuse echtpaar Johnson, dat van de tropische hemelstreken
zijn speciaal operatie-terrein heeft gemaakt, in de eerste plaats uit wetenschappelijke
motieven arbeidde. Het resultaat was, dat ongeoefendheid in de behandeling der
filmmaterie en vooral gebrek aan creatief vermogen, hun films tot vrij nuchtere
sfeer-looze fotografieën maakte. Alleen hun laatste film ‘Congorilla’ vertoont zooiets
als constructieven zin - waarschijnlijk omdat de rijkdom van het hot- en haar
opgenomen materiaal, door een ervaren en filmgevoelige hand werd gemonteerd.
Maar de volledigheid van zulk een tropen-impressie - de overweldigende woekering
van het plantenleven - de gratie en de ontembaarheid der fauna.... hoe veel heviger
en bewuster worden zij gedemonstreerd in het ‘vak-werk’ van een Schoedsack en
Cooper, een Van Dyke en een Murnau. Ik herinner mij in het bijzonder den aanvang
der film ‘Rango’ van Schoedsack.... op zichzelf overigens nog alles behalve een
meesterwerk. Het beeld opent met een panorama van Sumatra's kust - langzaam
nadert het apparaat de verre zandstrook, de palmen, het dichte bosch.... steeds dichter,
tot zij als het ware in den exuberanten chaos van stammen en gebladerte onderduikt.
Wuivende palmveeren schuren langs het objectief - schaduwen van verschrikte dieren
schieten voorbij - een oneindigheid van stammen en groen opent zich.... Dit was
inderdaad een verbeelding van het oerwoud, zoo compleet en suggestief als nog
zelden werd gegeven.
Een ander voorbeeld van hoog-opgevoerd werkelijkheidsbesef, levert de film ‘Men
of Aran’ van den reeds vermelden Robert Flaherty. Het is waar, dat ook in dit
opmerkelijke werk het ideaal van de ‘documentaire’ nog hopeloos onvolledig is en
verre achterblijft bij hetgeen de speelfilm op haar terrein wist te bereiken. Twee jaar
vertoefde Flaherty op dit eenzame stukje
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barren grond, temidden eener primitieve bevolking - en geen sterveling zal willen
beweren dat de Aran-eilanden, deze tragische wereld-op-zichzelf, ook maar bij
benadering door het filmapparaat werd bemachtigd. Maar er zijn fragmenten in, die
ons duidelijker dan welke redeneering ook, aantoonen wat de ‘documentaire’ zou
kunnen bereiken wanneer zij inderdaad haar taak naar behooren opvatte. Er is een
episode, die een storm verbeeldt op een der onherbergzaamste kusten van het eiland
- en zelden werd een stuk natuur zoo tot in de nieren geproefd, zoo levend en zoo
ontstellend reëel weergegeven. Het apparaat is nu eens temidden der branding en het
kokend schuim lijkt rondom onze hoofden te razen - andermaal klautert het tegen de
steile rotswanden op en wij meenen de scherpe steenbrokken onder onze voeten te
voelen - dan weer staat het onbeweeglijk op het vlakke strand, waar de lange rollers
van horizont tot horizont aanwentelen en onze huid schijnt klam te worden, onze
tong het zilt te proeven bij dit suggestieve beeld.
Hier werd de film van mechanisch reproductie-apparaat, scheppend medium....
hier wordt de lange en moeilijke weg gewezen, die de ‘documentaire’ film van foto
tot verbeelding heeft te gaan.
Er zijn meer van die incidenteele, verrassende oplevingen der natuurverbeelding
door de film aan te wijzen... gevallen van den meest uiteenloopenden aard. Een
plotselinge prachtige greep naar het Alpenlandschap in een film als ‘Wilhelm Tell’
- een verwonderlijk suggestief stuk Pool-gebied in ‘S.O.S. Iceberg’ - een zeldzaam
levende herschepping van de Balineesche sfeer in ‘Insel der Demonen’ - een
aangrijpende flits van de Tiroolsche Alpenwereld in ‘Der Rebel’ - een fascineerend
beeld der Riviera in de overigens middelmatige speelfilm ‘Bomben auf
Monte-Carlo’....
Maar het zijn nog maar sporadische gevallen, waar de film niet slechts toekijkt,
doch tast en boetseert - bouwt en schept. En niet zonder spijt constateeren wij, dat
de voor-historische ‘Hale's Tours’ met hun schommelende waggons en
voorbijschuivende landschappen, dichter bij het ideaal der natuurfilm stonden dan
het meerendeel der ‘documentaires’ onzer dagen... dat het kermisvermaak van dertig
jaar geleden het principe der beeldende natuurfilm zuiverder leerde kennen dan de
Volks-Universiteiten en Ontwikkelingsvereenigingen van tegenwoordig.
De verovering van de natuur door de film verkeert nog in haar aanvangsstadium
- hier wacht een groote, misschien wel de grootste taak der cinematografie!
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De brandglasschilder Eugeen Yoors
door Constant Eeckels
OOK zij, die de godsdienstige overtuiging van Eugeen Yoors niet deelen, kunnen
communiceeren met zijn brandschilderingswerk, al is dit werk uitsluitend een
manifestatie van die godsdienstige overtuiging. Want daarin komen tot uiting de
geweldige spanning, de felle ruk, het steigerend stijgen, die tezamen alle intens leven
- en vooral het leven van dezen tijd - zoo bijzonder kenmerken voor iedereen die
zien wil en denken kan.
Groeit gansch het oeuvre van Yoors tot een hymne van den geloovige aan het
Geloof, toch wordt ook de ongeloovige er door aangegrepen. Natuurlijk op gansch
andere wijze, dan de geloofsgenooten van den kunstenaar. Doch niettemin met
buitengewone kracht. Het geestelijke heeft hier het stoffelijke zoodanig verpuurd in
vereenvoudiging, verheven in bezieling, dat dit stoffelijke tóch in zijn heerlijkste
uitdrukking verschijnt voor degenen, die het geestelijke er van niet begrijpen en dus
niet kunnen genieten.
Zulks wordt bereikt door dat samengebalde der opvatting, door dat synthetische
der uitwerking, door dat kordaat - bijwijlen haast brutaal - uitschakelen van alle
bijkomstigheden, bij het zich houden aan 't louter, vaak naakte, essentieele. Het is,
bij verwaarloozing van het verfraaiende omhulsel, een doordringen tot en naar voren
brengen van de kern. Ook blijkt het een bedenkelijk iets, over zulke kunst te schrijven
in zélfde strekking en geest. Immers, daartoe zouden dan slechts beslissende
slagwoorden en onaantastbare axioma's mogen gebruikt, terwijl iedere uitweiding
een afwijking, ieder te vermijden woord een ballast zou wezen. De strakheid van het
picturale zou dienen over te gaan in de gebondenheid van het literaire.
Wat in Yoors' brandglasschilderingen allereerst treft, is de wondere herschepping
van het licht.
Niet overal op zelfde manier, zoodat het eenigszins 't karakter van het systematische
zou krijgen. Maar telkens derwijze, dat het geheel in harmonie is met den aard der
ruimte zelf, waarin dit herschapen licht gloort.
In zijn Christus-Koningkerk, - destijds gebouwd als een der paviljoenen van de
Eeuwfeesttentoonstelling te Antwerpen, en nadien gewijd tot parochiekerk van de
daar ras opgerezen, nieuwe wijk, - is het licht gansch anders: rijker, uitbundiger, dan
in de voornamere, intiemere Sinte-Lutgardiskapel van het Hooger Instituut voor
jongejuffrouwen, insgelijks te Antwerpen. Komt men vervolgens in de kerkgroote
kapel der kostschool van de Zusters Annunciaden, te Heverlee-bij-Leuven, dan staat
men weer omgeven van een
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geheel verschillenden gloor: Van den getemperden goudglans, die het schamel
kamertje der bescheiden Maagd te Nazareth verhemelde, toen de engel haar verscheen
en toesprak: ‘Ave Maria, gratia plena’....
Zooals uitzonderlijk begaafden op technisch gebied aanhoudend natuurkrachten
opsporen en benuttigen, die wel van in 't begin der tijden bestonden, doch die men
heden eerst leert kennen en aanwenden, zoo is Yoors een der weinigen, die het van
oudsher aanwezige wisselingsvermogen van het licht eindelijk begrepen en toegepast
hebben. Sinds zoo langen tijd was dit begrijpen en toepassen te loor gegaan, dat men
haast mocht gewagen van een ontdekking, toen hij met zijn eerste
brandglasschilderingen voor den dag kwam, in den meest letterlijken zin van die
alledaagsche uitdrukking. Want wanneer hij zijn ramen ‘voor den dag’, voor het
licht, plaatste, onderging die dag, dit licht, een verrassende, een verrukkende
metamorphose.
Zijn glasraam was niet meer - zooals tot dan toe, over verscheidene geslachten
heen, traditioneel werd geloofd en gegeven - een min of meer bonte voorstelling van
figuren en attributen, waarbij slechts rekening gehouden werd met het te bereiken
kleureneffect. En die dan ook - totaal verkeerd - werd ontworpen en uitgevoerd als
een schilderij. Zoodat er van de lichtaanpassing, volgens de bepaalde ruimte,
doorgaans niets terechtkwam. In het glasraam van Yoors vond men de eerbiediging
van het zoo eenvoudige - blijkbaar grootendeels wegens dit zoo eenvoudige, zoo
verwaarloosde - grondbeginsel, dat brandglasschilderingen er niet uitsluitend mogen
zijn om zich zelf, doch dat zij ook - en in zekeren zin, zelfs bijzonder - dienen tot
omzetting van het dóór hen naar binnen teemsend licht.
Eens dit logisch grondbeginsel onthuld en aanvaard, kwam al dadelijk het groot
belang naar voren der overeenstemming van het naar binnen teemsend licht met de
ruimte zelf, welke het moest vullen. Vandaar de dwingende noodzakelijkheid der
samenwerking tusschen brandglasschilder en architect. Voor eerstgenoemde is het
menigmaal een bezwaarlijk goed op te lossen problema, wanneer hij voor het
voldongen bouwfeit wordt geplaatst, en tevens voor de noodzakelijkheid, zich bij
het ontwerpen van zijn ramen kost wat kost te richten en te schikken naar met glas
te vullen openingen, naar met licht te vullen ruimten, waaraan niets meer te wijzigen
valt, en welker gebreken uit oogpunt van samenstellen en verdeelen zijner
brandglasschilderingen, ter bereiking van het beoogde lichtomscheppingsdoel, niet
meer kunnen verholpen worden.
Die gebreken zijn vooral zichtbaar in tal van binst de jongste eeuw - zelfs nog
vroeger - gebouwde kerken. Slechts zeer zelden bezitten zij, wat de
brandglasschilderingen betreft, de zoo onmisbare eenheid, welke evenwicht brengt
en behoudt tusschen de welfselschragende pilaren en de marmer- of mozaïekvloeren,
tusschen de monumentale altaren en de bescheiden zijraampjes. We worden zoo vaak
gewaar, dat de brandglasschilder geheel op
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zijn eentje heeft gewerkt, zonder zich ook maar een zier te bekommeren om de
vereischten der aanpassing, - integendeel, zichtbaar er op uit, eens eventjes te toonen
wat hij kan, en door zijn onbedacht en onverantwoord streven naar effectmaken,
meestal zóó deerlijk uit het verband springend, dat zijn ramen daar rijzen als
ontstellende stalen van wansmaak, als afdoende bewijzen van gemis aan inzicht.
Erger nog is het, - en het komt, helaas, niet zelden voor - wanneer het ontwerpen
der brandglasramen toevertrouwd wordt aan personen, die wellicht uitstekende
ambachtslieden zijn en op technisch gebied een te waardeeren vaardigheid verwierven,
doch die van kunst geen brijzel benul hebben. Dan krijgen we die schetterende
kleuren, die schreeuwerige compositiën, wier aanzien de ergernis van den christen
en de verontwaardiging van den aestheet verwekt; die in de ruimte van ingetogenheid
een onuitstaanbare klaterluidruchtigheid brengen; die met het banale van hun
oppervlakkigheid de naar innigheid zoekende vroomheid verjagen; en wier ingooien
gewis door het gerecht streng zou gestraft, maar door de Kunst mild zou beloond
worden.
Op een paar uitzonderingen na, heeft Yoors het geluk gehad, zijn glasschilderingen
te kunnen ontwerpen en uitvoeren in medewerking, in samenwerking met de
architecten der kerken of kapellen, waarvoor ze bestemd waren. Hij mocht daarbij
soms zoodanige tegemoetkoming ondervinden, dat de architect aan zijn bouwplannen
zekere ondergeschikte wijzigingen toebracht, op voorstel van Yoors, waar deze ze
noodig achtte voor het behoorlijk uitvoeren van zijn opvattingen.
Zoo is hij er dan ook in geslaagd, telkens de lichtomschepping te verwezenlijken,
die niet alleen het zuiverst harmonieerde met de architectuur welke de ruimte omvatte
waarin zij tot stand kwam, doch die ook, en voornamelijk, het eigen karakter van die
architectuur, het bijzonder wezen van die ruimte, fijner deed uitkomen en dieper
deed aanvoelen. In die kerken en kapellen heeft het licht weer die weergalooze waarde
gekregen, welke het ontving in de middeleeuwsche kathedralen, wier gewelven en
banken over- en doorgloord zijn van licht dat gebed werd, en zich vereenigt met
gebed dat tot licht openbloeit. Niet alleen de schoonheidzoekende mensch voelt zich
gelukkig. Ook de hemelhunkerende ziel heeft, in die heiligdommen, de zaligende
gewaarwording dat zij, omgeven van het herschapen licht, dichter is bij het
herscheppende Licht.
***
Een ander opvallend kenmerk van Yoors' kunst is nog, dat zij een zoo treffende
vertolking geeft van het godsdienstig renouveau dezer tijden.
Het blijkt wellicht wat paradoxaal, in een periode zooals de pas voorbije en de
thans bezige, te spreken van godsdienstig renouveau. Immers, hoe ge-
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weldig ook de financieele verwarring en economische chaos, nog ontzaglijker toch
is de zedelijk verwildering. En nochtans lijkt het ons niet vermetel, ten overstaan
van zooveel verlaging nog te gewagen van verheffing; te beweren, dat de val te eenere
zijde beantwoord wordt door de stijging te andere zijde; te getuigen, terwijl alles
lijkt te stuwen ten ondergang, dat er toch een kracht in werking blijft, die drijft ten
opgang.
Zien we zulks bevestigd in velerlei uitingen van het geestelijk leven, wellicht geen
enkele daarvan toont het zoo duidelijk als de godsdienstige kunst.
Als de moderne godsdienstige kunst.
Ook bij haar is het, voorzeker, dikwijls nog een tasten naar de rechte lijn, nog een
zoeken naar evenwicht. Ze geraakt, bij het stoutmoedig losmaken van den
traditie-kabel, soms wel eens op drift, komt terecht tegen klip of loopt op zandbank.
Doch nooit wordt het een schipbreuksramp. Steeds keert zij door de felheid van den
strandingsschok terug overeind, waar zij reeds slagzij maakte, of drijft de
gevaars-aandreiging tot zulke felle inspanning aller krachten, dat de vadsigsten nog
wakker, dat de wakkeren heldhaftig worden. En dat juist datgene, wat vernietiging
insloot, uitgangspunt blijkt te zijn van machtiger ontwikkeling.
De brandglasschilderkunst van Yoors is een samenvatting van die machtiger
ontwikkeling op godsdienstig gebied. Ook wel in haar kleuren. Doch meer nog in
haar lijnen en samenstellingen. Ze geeft, als geen andere, den ruk naar de hoogte, de
beslistheid van het absolute, de afwering van het minderwaardige, de concentreering
van alle vermogens. Ze heeft de kordaatheid - door hen, die haar niet kennen, ook
wel eens onverdraagzaamheid geheeten - van de voor geen toegeving te vinden
Waarheid. Ze maakt de symbolen tot werklijkheden, bij het omscheppen der
werklijkheden tot symbolen. Uit de strakheid van haar lijnen spreekt het onbuigbare
van hare belijdenis, en uit de stevigheid van haar bouw het bewustzijn der onfaalbare
zekerheid.
Eindelijk, éindelijk zijn we dan toch eens losgeraakt uit de worgende omklemming
van religieuse mooidoenerij, uit dat weeë wereldje van suikerige figuurtjes in
chromo-landschapjes; uit die reclame-uitstalling van kakelbonte tafereelen, die wel
godsdienstige onderwerpen voorstelden, doch waaraan zelfs de lichtste glimp van
godsdienstigheid ontbrak.
Want in de ramen van Yoors gloeide de gloed van het geloof, steeg de hartstocht
der hoop, zoefde de orkaan van liefde, bloedde de slagader van 't lijden, klopte het
hart van 't geluk. In die ramen van Yoors veropenbaarde zich het nieuwe leven van
een nieuwe christenheid.... neen: het vernieuwende leven van een vernieuwende
christenheid, die óók wel stond midden het gezoem der radio's en het geronk der
motoren, doch die desondanks, en daar bóvenuit, de stem wist te onderscheiden van
den wetgever op den Sinaï en van den reddinggever op Calvarië. Bij de ramen van
Yoors werd niet alleen genoten in schoonheid, maar tevens, maar voorál, gebeden
in vroom-
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heid. Gebeden zonder woorden: Samenspraak met het allerhoogste, met den
Allerhoogste, in de aarde aan hemel snoerende taal der stilte.
Bij zulke samenspraak passen geen overbodigheden, is al het bijkomstige storend,
zou het insluipen van lievigheedjes hinderend en verminderend zijn. Ook wordt zij
in Yoors' werk gehouden in zulke soberheid, dat zij doet denken aan het strenge
derwoestijn-eremieten; en in zulke gebaldheid, dat ze iets van het ontzaglijke der
Apocalypsenvoorspelling lijkt te vertolken. In één enkele figuur wordt gansch een
heroïek leven, met de tragiek van de lichamelijke versterving en het sublieme van
de geestelijke verheffing, zoodanig samengevat, dat we dadelijk daarin herkennen
en erkennen datgene, wat op de wereld de levensessentie van die figuur heeft
uitgemaakt, en wat haar dan ook in eeuwigheid zal onderscheiden. Alle afleidend
détail bleef weg. Er is geen redeneering. Er is slechts gedachte. Niet het omhulsel,
maar de kern overheerscht. We worden niet zoetjes aangetrokken. We worden forsch
getroffen. Door de schicht van die schoonheid is niet alleen ons menschelijk gevoel,
maar ook ons geestelijk bewustzijn geraakt en gewekt.
En daarbij dan, het wondere kleurenfeest der brandglasschilderingen van Yoors!
Ook bij het uitschakelen van alle onderwerp, bij het wegdenken van figuren en
tafereelen, is daar steeds nog het milde van de zacht ineenvloeiende schakeeringen,
of het machtige van de klaar naast elkaar glanzende hoofdkleuren, of het dramatische
van de heimzinnige donkerten, die onder de inwerking van het doorzijgend licht
gloeien en groeien tot picturale symphoniën, als dusdanig alleen reeds de beteekenis,
den geest van het voorgestelde suggereerend en verduidelijkend.
Door het melodieuze van die picturale symphonieën bereikt hij het verbazende,
dat bijwijlen een dikwerf herhalen van dezelfde figuren geen eentonigheid verwekt;
dat zelfs, wegens de immer wisselende verscheidenheid hunner tonaliteiten op den
achtergrond van het daglicht, die herhaling niet eens opvalt, en men ze eerst ontdekt
wanneer de aandacht er op gevestigd wordt. Zoo durfde hij het aan, in de kapel der
Zusters Annunciaden, te Heverlee-bij-Leuven, talrijke zelfde engelenfiguren te
plaatsen in de ramen der beide lengte-zijden van de kapel. En nochtans komen ze
voor als ieder onderling verschillend, onder de inwerking van het licht en volgens
den afstand tusschen hen en den beschouwer. De kunstenaar wist in de vlakken van
een-zelfde kleur zulke oneindigheid van nuances te brengen, dat ieder raam, hoe
gelijkend ook aan de andere naar onderwerp, toch op zich zelf iets gansch
verschillends blijkt.
Die immer wisselende verscheidenheid verwierf hij o.m. door het toepassen van
een eigen samenstellingsmethode. Al naar gelang hij de gebrande kleuren wilde
temperen of wijzigen, plaatste hij twee, drie, soms zes ruiten achter elkaar, totdat hij
precies de tint had bekomen die hij verlangde. Dat de uitvoerende ramenmakers het
aanvankelijk onmogelijk achtten, dit ‘buiten-
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sporige’ te verwezenlijken, en allerlei opwerpingen van technischen aard aanvoerden,
laat zich begrijpen. Doch ook dié - en niet geringe - moeilijkheid wist Yoors te
overwinnen, door hun zulkdanige practische aanduidingen te geven, dat niet allen
dit ‘buitensporige’ uitvoerbaar bleek, maar dat zelfs de stevigheid van de aldus
overbelaste ramen niets te wenschen overliet.
Die vinding - even eenvoudig als het legendarisch rechtzetten van een ei, door
Columbus - stelde hem in de mogelijkheid, de kleuren en tinten zijner ramen op te
voeren tot zeldzame verscheidenheid. Wat hij, schilderend op paneel of doek,
verrichtte met de verven: ze mengelen, naarmate de vereischten van de uitbeelding,
- deed hij, bij het opbouwen zijner ramen, met de ruiten: Hij voegde er bij of nam er
af, volgens het noodig bleek tot bekomen van de beoogde kleur of tint. Zoo bereikte
hij die afwisseling, die schakeering, dien rijkdom, welke ieder raam maken tot juweel
van kleur in licht, van licht in kleur.
Wat daarenboven de door Yoors uitgevoerde brandglasschilderingen nog bijzonder
onderscheidt, is de eigenschap, dat hun loodwerk integraal deel uitmaakt van de
voorstelling; dat het, bij zijn louter materieele taak, steun en stevigheid te geven aan
het geheel, tevens de artistieke zending heeft, de figuren en dezer omgeving derwijze
te om- en doorlijnen, dat het insgelijks uit aesthetisch oogpunt volkomen te
verantwoorden is, hoe zakelijk ook de rol weze, die het vervult. Vandaar de vastheid
van den artistieken opbouw, naast de hechtheid van de technische verwezenlijking.
***
Zij, die een totaal verkeerde opvatting hebben van de traditie, en meenen dat deze
on veranderlijk dient voortgezet, daar waar zij toch vooral behoort te ontwikkelen,
- immers, zich roerloos houden bij de traditie zonder meer, doet verdorren in
bloedarme herhaling - zij maakten er aanvankelijk Yoors een verwijt van, dat hij
afweek van de nochtans zoo beroemde voorbeelden uit vorige eeuwen, dat hij noch
den stijl, noch de werkwijze er van navolgde.
Wie zoo spraken, dachten er gewis niet aan, dat ze juist in dit verwijt den lof van
Yoors verkondigden. Want hoe geestdriftig bewonderaar deze ook zij van die
beroemde voorbeelden, - Saint Denis, Chartres, Parijs, e.a. - toch zou hij het onzin
achten, thans te willen beproeven nog iets dergelijks voort te brengen. De meesters
der grandiose kerkramen van de elfde, twaalfde en dertiende eeuw, beschikten immers
niet over de vele middelen, welke de huidige techniek den brandglasschilder en den
ramenbouwer toelaten, op gansch andere, en vooral, op meer met den huidigen geest
overeenstemmende wijze, de opgevatte ontwerpen uit te voeren. Zich angstvallig
houden aan het benuttigen van hun rudimentaire middelen, den vooruitgang der
techniek verwaarloozen uit eerbied voor de traditie, in de kunst van heden niet laten
opleven de geestelijke stroomingen van heden, zou, op louter materieel gebied,
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o.m. gelijkstaan met het afwijzen van het electrisch licht, om zich te houden bij de
walmende toorts. Dat kan, als gril, ietwat poëtisch zijn. Voor de dagelijksche doening
is het onzin.
Alhoewel Yoors, thans vijftig jaar oud, eerst een vijftiental jaren geleden van het
portretschilderen en etsen overging naar het brandglasschilderen, heeft hij op dit lang
braakliggend land reeds heel wat ontgind, heel wat tot bloei gebracht. In de bescheiden
Sint-Franciscuskerk te Waterloo (Chenois), beeldde hij op twaalf ramen de
voornaamste feiten uit der geschiedenis van den Poverello. Het Annunciadenklooster
te Dessel (Antwerpen) bezit zeven door hem ontworpen ramen. De kerk van Orges
(Bertrix) heeft er negen, en de kapel van ridder van Haure te Wyneghem (Antwerpen)
drie. Voor de Sint Gummaruskerk van Lier maakte hij er eveneens drie, en voor de
kapel der Sinte Lutgardisschool te Antwerpen een gansche reeks episoden uit het te
weinig gekende leven van die patrones der Vlaamsche meisjes. In de reeds vermelde
Christus-Koningkerk te Antwerpen kon hij op groote schaal zijn visie vastleggen in
tal van majestatische ramen. Doch het ruimst en het rijkst heeft hij zich tot nog toe
kunnen uiten bij het ontwerpen en uitvoeren der brandglasschilderingen voor de
kapel der Zusters Annunciaden, in dezer meisjeskostschool ‘Instituut van het H.
Hart’ te Heverlee-bij-Leuven.
Want hier gebeurde het allerzeldzaamste, nagenoeg éénig in de annalen van de
kunst, en bijzonder van de godsdienstige kunst: De kloosteroverste liet den architect,
Flor van Reeth, en den brandglasschilder, Eugeen Yoors, volkomen vrij in het
ontwerpen en uitwerken van hun plannen. Uit beider door niets gehinderde, nauw
bij elkaar aansluitende opvatten en volvoeren, is dan ook iets uitzonderlijks van
evenwichtige schoonheid ontstaan. In die kapel hebben bouwmeester en kunstschilder
zoo volledig en volmaakt samengewerkt, dat er waarlijk geen lijn is, of zij werd in
dienst gesteld van de kleur; en dat er werklijk geen kleur is, of zij werd berekend
volgens de lijn.
Welk een ruim aandeel Yoors had bij het tot stand brengen van dit ongeevenaard
ensemble, moge eenigszins blijken uit het feit, dat zijn brandglasschilderingen daar
een oppervlakte van vierhonderd vijftig vierkante meter beslaan. Hij durfde het aan,
meer dan de twee derden van die oppervlakte te zetten in oranjekleur, wel gegradueerd
tot in het oneindige, maar toch van zelfden grondtoon. Niet alleen, echter, verwekt
dit, wegens de schrandere verdeeling en de wisselende nuanceering, geen de minste
eentonigheid. Niet alleen zelfs lossen, op dien warm-goudgelen grond, de felle
hoofdkleuren, het voorname blauw, het triomfeerend rood, het levendige groen, het
vorstelijk purper, des te forscher en suggestiever uit in hun zwarte loodomlijsting.
Doch bovendien brengt zulks in de lange en lage kapel - zij bevindt zich op de eerste
verdieping, boven de klassen en de tooneelzaal, en kan vijftienhonderd personen
bevatten - datgene teweeg, wat we zouden kunnen noemen, bij inachtneming van
alle verhoudingen: Het lichtmirakel.
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Het mirakel van 't licht, dat buiten aanleunt, tegen die vierhonderd vijftig vierkante
meter glas, tegen die driehonderd vierkante meter oranje-schildering, en dat, er
dóórdringend, in de kapel zijgt als gevloeid uit een goudfilter. Om het even bij welk
weder, ook wanneer regen striemt of mist waast: steeds hangt in die wijde ruimte
over alles een subtiel-gulden tint, is zij gevuld met den gedempten weerschijn eener
bovenaardsche afstraling, heeft hare atmosfeer de innigheid van het geluk en de
koestering van den vrede. Ondanks den scheidenden afgrond, weten we ons, méér
door het gevoel dan door het verstand, dichter bij het begrip van het onbegrijpelijke,
nader bij het doorpeilen van het mysterie, dat is het Licht van het licht. En duidelijker
dan ooit wordt ons daar, omweven, doordrongen van den tot een deel der eeuwigheid
gemetamorphoseerden dag, den ontzaglijken zin der evangeliewoorden van den
ziener op Pathmos:
‘In den beginne was het Woord.... In het Woord was het Leven.... En het Leven
was het Licht der menschen.... En het Licht scheen in de duisternissen....’
Van de talrijke ramen, die de kunstenaar hier schiep, is dit der ‘Aanbidding’ achter
en boven het hoogaltaar, wel een der voornaamste. De grootschheid van het onderwerp
werd hier gediend door een weidsche vertolking. De glorie van het hemelsche smelt
er samen met de praal van het aardsche. De verhevenheid van het symbool wordt
doordrongen van het sublieme der werkelijkheid.
Zoo gaf Yoors, in de glanzende alleluia-blijheid der klaarte, de ingetogenheid van
de gedachte, de strengheid van de versterving, de somberheid van de smart, de
duisterheid van den dood. Zoo gaf hij de kern en de kracht van den katholieken
godsdienst, op een wijze waarin geen glimp is te ontdekken van het zoeterig-vrome
of van het aanstellerig-pompeuze sommiger religieuze tafereelen, die geen zier met
religiositeit te maken hebben. Zelfs uit louter aesthetisch oogpunt, kan iedereen nog
onverdeeld opgaan in het bewonderen van die kunst; terwijl zij, die Yoors'
godsdienstige overtuiging deelen, daarin tevens de veropenbaring vereeren van een
ziel.
Het is een dwaze, en nochtans herhaaldelijk voorkomende gewoonte, te spreken
over ‘de moderne ziel’, daar waar niets anders bedoeld wordt - en niets anders bedoeld
kán worden - dan ‘de moderne uitingen der ziel’. Want hoe het uiterlijk leven van
den mensch in den loop der eeuwen ook veranderde, dátgene, waardoor hij feitelijk
mensch, redelijk schepsel is: De ziel, - kent geen wijziging, blijft steeds in wezenheid
dezelfde, zooals het Wezen, waaruit zij ontstond en waarheen zij dient terug te keeren,
steeds datgene was en bleef, wat I s .
Doch wél kan en moet er gesproken over moderne uitingen der ziel. Moderne, dan
verstaan, niet in den zin van gril, maar van groei; niet naar de nukken van een mode,
maar naar de eischen van een behoefte; niet met de
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bedoeling te behagen, maar met de betrachting te stijgen. Moderne, in de beteekenis
van vertolking der nieuwe strevingen van dezen tijd, ontstaan uit de nieuwe
stroomingen die de bedding graafden van nieuwe nooden.
Zulke moderne uitingen der ziel ontwaren we in de brandglasschilderingen van
Eugeen Yoors. De al maar krachtiger drang naar verpuring - vreemd, dat die
samengaat met een al maar driester uitstallen van bezoedeling! -; het steeds beslister
terugkeeren, na lange afwijking, ten oorsprong van de levenbehoudende
werklijkheden; het van dag tot dag toenemend versoberen, en daardoor veredelen,
bij beraden afleggen der tallooze overbodigheden, door jaren en eeuwen van
wansmaak aangebracht en aangehangen; de onweerstaanbare aandrift naar loskomen
uit den slenter, naar vernieuwing uit het verouderde, naar het eindelijk zich-zelf zijn
in eenvoudige waarheid; en ten slotte, de biddende en tevens brandende absoluutheid,
wars van alle compromis ten koste van grondbeginselen, radicaal in het vorderen en
brengen van 't offer, van 't hóógste offer: Mensch die, bij samentrekking van ál zijn
vermogens tot het uiterste, wil naar het Uiterste: Wil, donkere vogel, naar het hem
aantrekkend brandpunt van 't licht; wil naar het Licht:
Zúlke moderne uiting van ziel ontwaren we in de brandglasschilderingen van
Eugeen Yoors.
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Bezinnen
door Karel Jonckheere
Zijt Gij de Vrouw, waaruit mijn hart zal stralen
in de oogen van een kind, ver na mijn bittren dood?
Zal ik, o donzen vrucht, uit U de kern halen,
die zelf weer bloeien zal in eenen nieuwen schoot?
Laat mij U zingen dan het lied van Uwe leden,
de teerheid van Uw blik, waarmeê Gij mijn blik wijdt,
den honing van Uw mond, Uw haren aangebeden,
wier gulden waaier geurend langs Uw schoudren glijdt.
Maar doe mij boven àl de klaarste woorden puren
voor 't mysterie Uwer borst, tweevoudig en toch één,
die, als een zuivre bronne, temperend mijn vuren,
het leven reikt, dat uit Uw harte komt gegleên.
Een verre goedheid trilt thans om ons hoofden,
muziek in Herfst, die ruischt met eeuwig ooft.
Schrijdt eindlijk de ure bij, die wij elkaar beloofden,
doch menigmalen werd in angst en vrees gedoofd?
Durft gij mijn huivren dezen avond streelen,
wanneer de stilte ons bloed zal hooren slaan?....
Of zullen wij weerom den klammen twijfel teelen,
die als een zwarte bloem in onzen droom zal staan?
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Over de geestelijke beteekenis van kostbaarheid en pracht
door Louis Hoyack
ALS twee armen, geopend en uitgestrekt naar de gansche Christenheid, omvatten de
beide zuilengangen het Piazza di S. Petro, waarover de bezoeker verwonderd
voortschrijdt naar de ruime façade-breede tempeltreden der Pieterskerk. Als tot een
immense schouwburg klimt hij op naar de zandtonige gevel van Bramantes
wonderbouw, geergerd en teleurgesteld, nog voor hij onder het stoere tympanon naar
binnen is gegaan. En daar gaat, omhoog, vooruit en naar alle kanten een ruimte open,
edel geleed naar de klassieke bouworde, nobel verkoeld door de kostbare marmers
en tevens klaterrijk doorglommen van het goud der gevakte zolderingen, doorwaaid
van klappende engelenvleugelen en wapperende heiligengewaden. Zoo is het
inwendige van St. Pieters dom, een feestruimte, een theaterzaal voor de opvoering
der katholieke lijdensopera, de schatkamer van alle roomsche rijkdom, het
richtingspunt aller heidensche oogenlust.
Het is moeilijk voor een modern mensch om in deze weelderige mise en scène
genoegen te vinden, het is ondoenlijk voor een op het innerlijk heilsfeit
geconcentreerden protestant om in deze uitwendige overdaad geestelijke beteekenis
te ontdekken en het is onoverkomelijk voor onze ondanks alles diep in gotisch
gebleven religiositeit om in dusdanige materieele pronk een uitdrukking te zien van
ware vroomheid.
En toch moeten wij erg oppassen om op grond van eigen waardeeringen conclusies
te trekken van algemeene aard. Ons bepalende tot het bij deze gestelde vraagstuk
omtrent het al of niet aanvaardbare der stoffelijke pracht, mogen wij beginnen met
te constateeren, dat er gansche beschavingen zijn geweest, wier houding tegenover
het pracht- en praalvolle niet afwerend was en wier essentieel geestelijke gestemdheid
boven alle verdenking verheven mag heeten. Een ieder weet hoezeer de Oosterling,
wiens passieve, mediteerende levenshouding spreekwoordelijk werd, gesteld is op
hetgeen zich rijk en schitterend aan het oog vertoont. Men vindt dezelfde hebbelijkheid
terug bij primitieve volken en kinderen. Kind en natuurmensch beiden gaan uit naar
wat fonkelt en schittert en toch weten wij, dat zij minder geïntoxiceerd zijn door het
uiterlijk bestaan, dat zij cosmischer leven en meer verbonden zijn met een
bovenzinnelijke wereld, dat zij de onschuld nog niet verloren hebben, die de legende
beëindigen laat door de vlucht uit het paradijs. Ook de schrijvers van de heilige schrift
beginnen in de taal der juweliers te spre-
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ken, telkenmale wanneer zij het goddelijke voor de verbeelding vatbaar willen maken.
Delireerend over het hemelsch Jerusalem, getuigt de ziener van Patmos ‘en het
gebouw van haren muur was jaspis; en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas
gelijk. En de fundamenten der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd.
Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcédon, het vierde
smaragdus, het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste
beryl, het negende topaas, het tiende chrysopaas, het elfde hyacinth, het twaalfde
amethyst. En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort was uit één parel;
en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas’. (Openbaring XXI
18-22).
Dikdoenerij van een barbaarsch gemoed, zal een aanhanger der nieuwe zakelijkheid
zeggen, maar een onbevoordeeld mensch zal het voor hoogst waarschijnlijk houden,
dat de schrijver der Apocalypse getracht heeft om een boven de stoffelijke zintuigen
uitgaande zielservaring om te zetten in een aan deze zintuigelijkheid ontleend
gezichtsbeeld. Wanneer wij dit als vaststaand uitgangspunt eener redeneering
aannemen, dan volgt hieruit onvermijdelijk een in het wezen der cosmische orde
gegrondveste h i e r a r c h i e der minerale wereld. Indien bepaalde vormen van
anorganische stof het symbool kunnen zijn van bovenzinnelijke
bewustzijnstoestanden, indien Johannes van alle ongeorganiseerde materie juist goud
en edelsteenen uitkiest om zijn lezers een voorstelling te geven van de glorie eener
hoogere wereld, dan concludeer ik, dat het edel metaal en het edelgesteente, dat het
lichtuitzendende en lichtdoorlatende, dat het schitterende en flonkerende in onze
aardsche spheer een weerschijn vertegenwoordigt van den glans der goddelijke
werkelijkheid. En ik wordt hierin gesteund door het feit, dat edelsteenen en edele
metalen als het ware een hoogere evolutie van de minerale materie voorstellen,
hetgeen dan weer uitkomt aan hun betrekkelijke zeldzaamheid. Immers het
voortreffelijke is steeds het zeldzame. Ten tweede herinner ik mij uit de lectuur van
mystieke geschriften, dat het goddelijk Zijn, er moge over gesproken worden in
welke terminologie men verkiest, als een glorieuze lichtwerkelijkheid wordt
gekenschetst. Van Plotinus tot Dante, van Boehme tot Inayat Khan, de christelijke
mystici niet minder dan de mohamedaansche Soefi's, getuigen de ingewijden van
God als van een bron van licht en glorie, een lichtend middelpunt van kringen aan
Hem hun glans ontstekende lichtwezens. In alle mystiek wordt gesproken van den
bovenaardschen luister der innerlijke ervaringsgebieden, van de onvergelijkbare
schoonheid en liefelijkheid van het innerlijk licht, van den kleurenrijkdom en de
transparantie van die hemelsche dageraad.
Men moge deze getuigenissen metaphysisch interpreteeren zooals men dat het
geschiktst acht, maar de tijd is voorbij, dat men de mystieke ervaring eenvoudig
rangschikt onder het gebied der psychopathologie.
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Verder merk ik op, dat licht een essentieele levensvoorwaarde is voor de
plantenwereld, dat zelfs bij den verstoktsten prozaïst een hang naar zonneschijn niet
te miskennen valt, en dat niet slechts kinderen maar menig volwassene door een
onberedeneerden angst wordt aangegrepen bij een volledige afwezigheid van licht.
Al deze gezichtspunten bijeenverzameld, stel ik daarom de volgende vergelijking
op:
De goddelijke wereld: de stoffelijk waarneembare wereld = het schitterende: het
glanslooze.
Er bestaat een aristocratie van de minerale wereld, evengoed als er, juist in het feit
der biologische evolutie, een aristocratie, een hierarchie, in flora en fauna valt te
constateeren, en evenzeer als in het menschenrijk alle gaven en vermogens volgens
het schema van een pyramide zijn verdeeld. De gansche ontwikkeling van het brute
gesteente tot de met rede en gevoel begiftigde mensch is er een van een minimaal
tot een maximaal leven. En leven op zijn beurt is vibratie en straling. Wat meer leeft,
straalt meer, en meerdere straling duidt op een intenser leven. Aangezien nu leven
het wezen zelf van God is, het wezen ook van onze ziel, erkent de mensch alle
manifestaties van leven als van zijn eigen orde en de (betrekkelijke) afwezigheid van
leven als aan die orde vreemd.
Pracht is een vorm van leven, veroorzaakt door een harmonische overvloed van
‘meer levende’ materialen en van vormen in die materialen uitgevoerd. Dit is de
reden, dat de mensch in zijn onmiddellijke geaardheid lust, in casu een esthetische
lust, gevoelt bij het oogelijk waarnemen van praal en pracht1). En toch is er bij den
christelijk, gotisch afgestemde mensch een verzet tegen de vormen overdaad van
een St. Pieterskerk, een verzet zoo hartgrondig, dat hij zelfs niet toekomt aan een
onpartijdige beoordeeling van de kunst der Renaissance en van de Barok. Zulk een
mensch ziet in deze stijlen niets dan de uitkomst van ijdelheid en wereldliefde, niets
dan de taal eener ontzenuwde religiositeit.
Men ziet het, een moeilijk probleem is ons door het uiteengaan van redeneering
en sensibiliteit gesteld. De gotisch-protestante ziel is, krachtens innerlijke structuur
gedwongen te verwerpen, wat een onpartijdige maar dan ook bloot theoretische
gedachtegang haar opdringt.
Het raadsel vindt, naar mij dunkt, een eenvoudige oplossing, als wij bedenken,
dat tweeërlei houding tegenover het prachtvolle in de kunst mogelijk is. Daar is ten
eerste de man, voor wien het stoffelijk bestaan en al wat daarin tot bloei en ontplooiing
komt een scherm is, geschoven voor het uitzicht der ziel. En hier zijn nog weer
nuances te constateeren, van den Indi-

1) Hierop wijzen ook bijvoegelijke naamwoorden als p r a c h t i g , s c h i t t e r e n d , die men
gebruikt voor dingen, die heelemaal niet ‘schitteren’ of zelfs ‘prachtvol’ zijn, b.v. een prachtige
jas, een schitterend boek. Dit conventioneele, geheel onliteraire taalgebruik geeft inmiddels
te kennen, dat het ‘schitterende’, dat wat fonkelt en flikkert, voor de opperste maatstaf aller
schoonheidswaardeering wordt gehouden.
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schen Yogi af, die de gansche buitenwereld voor schijn en maya houdt tot aan den
protestant, die wel is waar het vergankelijk leven niet negeert - integendeel is het
protestantisme juist gebleken stimuleerend te werken op de oeconomische
ontwikkeling der maatschappij - maar die toch één plek op aarde wenscht over te
houden, waar de tooi dezer wereld niet wordt geduld. Die plaats is zijn kerk. Daar
verlangt hij boven alles stilte en soberheid, opdat niets hem afleide van zijn
concentratie op de geestelijke heilswaarheden, opdat niets hem herinnere aan de
kermis van het uiterlijk leven, opdat hij niet het brouwsel uit Satans taveerne neme
voor een dronk van den hemelschen wijn.
Daar is het traditioneel christelijke heiligheidsideaal der middeleeuwen, n.l. dat
der armoede, der kuischheid en der gehoorzaamheid, de verheerlijking van het lijden
om het lijden, het blijde aanvaarden van Jezus' Kruis. Ook voor hem, die zich met
de pij der boetedoening heeft omhangen, is de bloei der aardsche dingen een klip,
waarop de schuit zijner pelgrimsvaart te pletter slaat.
Het lijden van den Heer heeft als een alp van zelfvermorzeling gedrukt op de
christelijke menschheid tot aan de Renaissance toe. De catacombe is en blijft de
oerkerk der christenheid. Wij kunnen haar evolutie volgen door de vroeg-christelijke
basiliek, in welk stadium zij aangestoken wordt door de pracht van antieken
grootheidsdroom, om dan na de invallen der barbaren en het uiteenbrokkelen van
het Rijk, haar specifiek karakter te hervinden in de zwaar gewelfde, spaarzaam
doorlichte kelderkerken van het Romaansch.
En als straks die martiale steenmassa gaat opschieten, als uit den gedrukten ernst
der vroege middeleeuwen het hysterisch lyrisme van de Gotiek naar boven trekt, als
die dreigende vestingmuren der feodale godshuizen zich verijlen tot het filigraan van
het gotisch spitsboogvenster, dan nog bestaat de neiging om het binnenste der
kathedralen donker te laten gloeien van de kleuren, die het gebrande glas door laat
gaan. De bouworde van de spitsboogstijl heeft iets van het bleeke ‘smächtige’ van
een keldergewas. Constructief klaar en dynamisch voelbaar verloopen de krachtlijnen
door de lijktonige steen van bogen, ribben en pijlers. De gotische kerk is een immens
geraamte, binnen welks grauwe knoken wij gemaand worden, onder het verbrijzelend
gebrul van het orgel, aan de dompe aardlucht van een onontkoombaar graf.
En hierop berust die onuitsprekelijke suggestie, die van de Gotiek uitgaat. Zij
vervult ons van het besef der nietigheid en der onwezenlijkheid van het creatuurlijk
leven en langs de vertikalen van het pijlerstelsel stijgt onze verbeelding naar een rijk
van vertroosting en licht.
In menig ernstig willend modern artist, schilder, beeldhouwer, meubelontwerper
of architect, steekt in den grond iets van den calvinist, van den oerchristen, al geeft
hij voor in niets anders dan in kracht en stof te gelooven.
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Die voorkeur voor het kale, strakke, armelijke, voor het sobere en ingehoudene,
heeft, behalve dat deze reactie zuiver kunsthistorisch verklaarbaar is, nog een diepen
wortel van strenge monnikkentucht, van voorname wereldverachting en van het
vroeg-christelijk armoede-ideaal, herleefd in de 19e en 20e eeuw in de ascetiek van
het communisme en de proletariërdienst. Zelfs in de bezetenen der machine, in de
enthousiasten voor het koele ingenieursverstand is een inslag van dit ascetisme
overgebleven en dit is wellicht de transcendente gewetenssanctie, waarop de gansche
richting der nieuwe zakelijkheid zich te handhaven vermag.
Voor den christelijken mensch zal dus de kerk geen feestzaal hebben te zijn, maar
een plaats waar het hart zich richten kan op een werkelijkheid, ten opzichte waarvan
het goud dezer wereld slechts valsche munt moet schijnen. Alle luister, die met
stoffelijke dingen kan bereikt worden, is hem een machteloos gebaar van het
vergankelijke om zich de rechten toe te eigenen van wat onverderfelijk is. Al het
klaterwerk, dat uit de vereeniging van aardsche rijkdom en kunstvaardigheid tot stand
kan komen, is hem de ijdele beuzelarij van wie nog niet gewekt zijn door de roepstem
der eeuwigheid.
De metaphysische basis nu van zulk een levenshouding is het theïstisch godsbegrip,
te weten de voorstelling van God als naar Zijn wezen door een kloof gescheiden van
de creatuur.
Het ascetisch levensgevoel is veelal een kwestie van aanleg en het heeft zijn plaats
en het zal zijn plaats steeds houden in het geestelijk streven van enkeling en groep,
want wij hebben hier op aarde geen blijvende stad maar op de toekomstige hopen
wij.
Complementair aan de levensontkennende is er echter een andere, meer
aanvaardende houding ten opzichte van het zichtbare bestaan.
Is de ascetische mensch te vergelijken met dengeen, die geen gesneden beeld
tusschen zich en zijn God gedoogt, omdat het hem een hinderpaal toeschijnt op den
weg zijner godzoeking, zoo is er een ander type mensch denkbaar, dat n.l. de zinnelijke
beeltenis van het onbeeldbare met toewijding en innigheid beschouwt, omdat het
hem in zijn arm sterfelijk brein een concrete en voor het oogenblik reëele
tegenwoordigheid van het goddelijke waarborgt. Deze mensch aanvaardt dankbaar
de weerkaatsing van het eeuwige in de spheer der verbeelding en in het symbool
vereert hij datgene, wat achter de sluier der zingeving verborgen ligt.
Die mensch erkent niet minder dan de ascetische dat ‘alles Vergängliche nur ein
Gleichniss’ is, maar levend in de wereld der dichte stof, ingekapseld in de weefsels
van een animaal lichaam, is hij gelukkig, wanneer hij in zijn beperkt wereldbeeld
een glimp kan opvangen van die hoogere werkelijkheid, waarmee zijn ziel
wezenzinnig verbonden blijft, wanneer een weerkaatsing in zijn oogen valt van de
glorie van het hemelsch rijk.
En die reflectie vindt hij in vele dingen en wezens hier in dit ondermaan-
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sche, maar niet gelijkmatig verdeeld naar de methode van het algemeen kiesrecht,
maar ongelijkmatig naar den hoofschen trant der hierarchie.
In de menschenwereld erkent hij een trapsgewijze verwerkelijking van het
goddelijke, van den liederlijken dronkaard tot de vergeestelijkte heiligengestalte.
Overal in de schepping ziet hij een meerdere en een mindere transparantie van het
goddelijk licht door de sluiers van de trage stof. Niet alleen in de tegenstelling
tusschen het duistere uitspansel en het twinkelend sterrenheir, tusschen menschbeeld
en diertronie, tusschen bloem en stengel, maar ook tusschen edelsteen en rotsbodem,
tusschen goud en lood.
De rijkdom van materiaal en vormgeving weet hij te waardeeren als symbool van
de glorie Gods; in goud en schittering, in de eerbiedwaardigheid van kostbare en
gepolijste steensoorten ziet hij de afspiegeling van de hemelsche overdaad. Die
mensch heeft nog iets overgehouden van de argloosheid, waarmee een kind, een
natuurmensch grijpen naar wat flonkert. Hij kan niet afgehouden worden van zijn
ideaal, omdat hij het ideaal in zijn hart draagt als een innerlijke talisman, die hem
beschermt tegen ijdelheid en wereldzin. Voor hem is de godsdienst een feest, het
mystisch bruidsfeest van de ziel met God, en zijn Kerk hoeft hem niet noodzakelijk
een grafkelder te wezen, maar mag hem zijn een lichtdoorglansde kroningszaal. Hij
weet, dat niets op zichzelf slecht of verwerpelijk genoemd kan worden, maar dat het
de h o u d i n g ertegenover is, die maakt, dat het wordt tot zonde of deugd. Al beseft
hij de voortvluchtigheid van den tijd, al weet hij, dat deze aarde slechts een
pleisterplaats is op de reis van de ziel naar de eeuwigheid, zoo zal hij toch en juist
dankbaar zijn voor de symbolische verschijning van het onzichtbare in de zichtbare
spheer. En een dier vormen, waarin ons het goddelijke symbolisch verschijnt in de
stoffelijkheid zelve is de p r a c h t .
Het is niet de pracht, die in haar overdaad schuldig is, zoomin als de vrouw in haar
schoone gestalte als een vormwording der zonde heeft te gelden, maar het is het oog,
waarmee men kijkt, dat schuldig kan zijn. De feestelijkheid van een Pieterskerk roept
in ons wakker de gevoelens, die wij wellicht hadden in de schouwburgen en plaatsen
van vermaak, waar dezelfde stijlelementen het kader vormden. Het is onze eigen
wereldsche en zinnelijke gestemdheid, die ons in den weg staat en die op ons wijst,
en waardoor het ons slechts binnen kale en koude muren heilig te moede is. De
metaphysische basis van deze levenshouding is het pantheïstisch godsbegrip, n.l. de
ontkenning van de wezensklove tusschen de wereld en God, waardoor de voorstelling
van een schepping uit het niet plaats maakt voor die van een e m a n a t i e uit de
godheid en tengevolge waarvan het woord m a n i f e s t a t i e juister is dan het woord
creatuur. Hierbij wordt n.l. beter rekening gehouden met de gelijdelijke overgang
tusschen de beide polen geest en stof. Volgens dit begrip is God niet slechts
transcendent maar ook immanent en is de tastbare wereld slechts de omtrek van Zijn
wezen.
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Men behoeft volstrekt niet naar de letter pantheïst te zijn om de natuur als goddelijke
immanentie te aanvaarden. Er is een onbewust pantheïsme, een primitief pantheïsme
zooals dat der antieke volken, die den éénen God versplinterd in myriaden godheden
vereerden, waarvan velen die als wezen van de zichtbare dingen en verhoudingen
werden gedacht. En hierop berust de beroemde levensblijheid der ouden:
‘Da ihr noch die schöne Welt regieret.
An der Freude leichtem Gangelband’....1)

Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk, dat in de Grieksch-Romeinsche wereld de
menschen niet gelukkiger waren dan in later tijd, maar één ding is zeker, n.l. dat veel
exquise poëzie en onschuldige natuurliefde samen met ongetwijfeld abject phallicisme
door het christendom is weggevaagd.
De Renaissance vertegenwoordigt een verzoening van christelijk en heidensch
levensgevoel. En wat is heidensch? Voor den middeleeuwer was het zooveel als
duivelsch, voor den renaissancist een ideaal van schoonheid, blijheid en natuurlijkheid,
dat hij in de kerkelijke cultuur zijner dagen miste, maar waaraan de weemoedige
herinnering was overgebleven in de puinen der antieke kunst. Dat terug te vinden,
dat herboren te doen worden, dat opnieuw te leven, zonder van de christelijke heilsleer
afstand te doen, maar te trachten beide cultuurgegevens harmonisch te versmelten
was de opgave van Renaissance en Humanisme. In hoever zij daarin geslaagd zijn,
is vooral een kwestie van waardeering. Men kan zich moeilijk ontdoen van den
indruk, dat veel in deze synthese ondoorgedacht is gebleven en dat men zonder het
zich bewust te maken of er zich rekenschap van te geven in de naieve nevenstelling
van de personages der christelijke ideologie en de goden van het anthiek pantheon
alreeds de stap gedaan heeft naar het laatste en hoogste stadium van
godsdienstphilosophie, n.l. het stadium, waarop men alle principieele onderscheid
tusschen christelijk en niet-christelijk laat vallen om in alle godsdiensten, hetzij
monotheïstisch, hetzij polytheïstisch, christelijk, boeddhistisch of mohamedaansch,
de velerlei uitdrukkingen te waardeeren van h e t é é n e a l g e m e e n
menschelijke religieuze gevoel.
Voor wie zoo denkt mag de eene vorm van religiositeit wellicht meer geschikt
blijken dan eenig andere, latere vormen met een hoogere phase van het geestelijk
bewustzijn der wereld correspondeeren dan vroegere, maar zullen nimmer bepaalde
openbaringen van het goddelijke in den mensch als van den booze worden
gebrandmerkt.
Wie in strakke dogmatiek de Renaissance haar heidendom verwijt, zet daarom de
klok der evolutie een uur terug. Door de wederopname, binnen eigen aangeërfden
gezichtskring, van een kant der waarheid, waarvoor de christelijke menschheid
eeuwen lang haar oogen gesloten had gehouden, heeft

1) Schiller: Die Götter Griechenlands.
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Europa haar geestelijk leven verrijkt, haar horizon verruimd. Heiligen naast goden,
Maria naast Venus, eerbied en belangstelling voor de natuur als Gods voetspoor naast
christelijken levensernst, het mysterie van de goddelijke geboorte versmolten met
het wonder van menschelijk moederschap, dit is de winst dier groote geestesrevolutie
aan den ingang van den nieuwen tijd. Iets van de levensvreugde en van de initiatieke
wijsheid van oudheid en Oosten is teruggekeerd in die morose wereld van kloosters
en burchten.
Veelgodendom is een primitiever, een onrijper vorm van pantheïsme. Het is een
pantheïsme zonder de ratificatie der eenheid. De stap van de voorstelling eener
doorgoodde natuur naar een natuur van God bezield, in God geopenbaard, is niet
groot. Van dit standpunt bezien, houdt de heidensche pracht van de St. Pieter op
heidensch te zijn, maar wordt zij het symbool, de epiphanie, zoo men wil, in de
goddoorleefde stoffelijkheid van de glorie, die schittert rond Gods troon.
Zuiver artistiek gesproken is er een verschil tusschen het prachtvolle en het
overladene, tusschen aanvaardbare praal en poenigen pronk.
Het waarachtig prachtvolle is getemperd in en door harmonie, terwijl bij het
overladene het evenwicht is verbroken. En tusschen aanvaardbare praal en
pronkerigheid, die ons ziek maakt, is het onderscheid dit, dat de tweede een imitatie
is van de eerste met goedkooper en minderwaardiger middelen, terwijl er bovendien
geen dramatische aanleiding is voor de stijging van het architecturaal pathos, b.v. de
vergulde salon van een O.W. er.
Maar evenmin als slecht naturalisme een argument is tegen naturalisme in het
algemeen, het vulgaire gebaar van de vischmarkt tegen het representatieve van een
gebarenrijke uitingswijze, de standbeeldenmanie tegen de voornaamheid van
monumentaliteit, zoomin getuigen overlading en O.W. erdom tegen de waarlijke
pracht, waarin de scheppende verbeelding van menige cultuurperiode tot een climax
kwam.
De buiten- en binnenhuisarchitecten aller landen staan voor een haast onoplosbaar
probleem. Opgegroeid in een eeuw van stijlverval en stijlverwarring, gegrepen door
het raderwerk van het modern vermechaniseerd leven en zijn praktische eischen,
zien zij zich geplaatst voor de keuze tusschen karakterlooze imitatie van
anachronistische bouworden en de stijlzuivering, die wij kennen als constructivisme
en nieuwe zakelijkheid. De terugkeer tot zuiver bouwen, tot evenwichtige proportie
en welluidende ruimteschepping, het zich beperken tot het plastisch zichtbaar maken
van de enkele utilitaire funktie, was de eenige mogelijkheid voor een gewetensvol
kunstenaar om het respect voor zijn beroep niet te verliezen en om in de ontreddering
aller cultuurwaarden een minimum aesthetica te verwerkelijken. Nochtans zijn wij
juist hierdoor weer vervallen in een verdorrende nuchterheid, waarin het
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verbeeldingsleven van den mensch op den duur geen voldoening kan vinden. Erger
wordt de zaak bovendien doordat de geest des tijds, n.l. de geest van het machinisme,
ook de kunstenaarswereld heeft aangewreten en men eenvoudig van den nood een
deugd heeft gemaakt. Datgene wat als overgangsmaatregel is toe te juichen wordt
andermaal een vloek, wanneer men het tot een algemeen geldig kunstideaal verheft,
wanneer men onder de leus van eenvoud alle werkelijke eenvoud en kinderlijkheid
des harten - die zich openbaart juist in de argelooze vreugde om het prachtvolle ostraceert, wanneer men door opvoeding in het rechtlijnige en kale, het oog afkeerig
maakt van alle speelschheid en overdaad, die toch eigen zijn aan het cosmisch leven,
wanneer men ten slotte het m i d d e l om te komen tot een zuiveren stijl verwisselt
met het doel zelve.
Er is in deze geestesrichting tevens een innerlijke leugen. Immers in een tijd, die
meer dan eenig andere in het verleden zich wendt tot de goederen dezer wereld, in
een gretigheid en roekeloosheid, die wellicht hun wederga niet kennen in de gansche
geschiedenis, belijdt men een kunstideaal, dat thuis hoort in de ascetische
middeleeuwen.
Aangezien de machinistische levensbeschouwing het produkt is van een massale
verstandsverbijstering, die bezig is zich gevoelig te wreken in wat men de
oeconomische crisis pleegt te noemen, aangezien anderzijds de ziel der menschheid
wel niet terug zal keeren tot de ziekelijke levensverzaking der middeleeuwsche
vroomheid, maar veeleer naar een middenweg zal streven tusschen engel- en dierheid,
een volmenschelijk en toch godgebonden levenshouding, zal vroeg of laat het
verlangen van den Oosterling en den Renaissancemensch naar het rijke en prachtige,
als hoogste vervulling der kunst, ons van zelf weer bewust worden. Een meer
vreugdevolle, emotioneele stijl dan het dorre funktionalisme van heden zal de uitkomst
wezen van dit ontwaken van waren eenvoud des harten uit de pretentieuse katalepsie
van het intellectualisme, dat zich den ingenieur tot leidsman uitkiest en de machine
stelt als cultuurideaal.
Een menschheid, die zich krampachtig verweert tegen de betoovering van pracht,
gaat tegen haar eigen diepere tendenzen in, hetzij dan dat zij zich, als de christelijke
monnikken of de Indische Yogi's, der wereld besloten de rug toekeert.
Er is hiermee niet gezegd, dat het prachtvolle tot algemeen geldig kunstbeginsel
moet worden verheven. Pracht zal steeds verwerpelijk blijven, wanneer ze met
goedkoope middelen wordt geïmiteerd, om maar wat te schijnen, om een burger een
achtergrond te geven. In dat geval is zij dikdoenerij, ijdelheid en leugen; esthetisch
verwerpelijk. Ook mist in het alledaagsche leven de pracht haar dramatische
rechtvaardiging. Pracht heeft gepaard te gaan met een stijging van het pathos des
levens, maar daar is zij dan ook op haar plaats. En eindelijk heeft zij haar beteekenis
naast en in tegenstelling met
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het meer sobere, in een geëquilibreerd stadsbeeld, zooals het intieme en het
monumentale, het bescheidene en het representatieve elkaar over en weer stellen en
mogelijk doen zijn. Een volk van enkel koningen en ministers, een stad van enkel
tempels, paleizen en regeeringsgebouwen, is in tegenspraak met het cosmisch beginsel
der hierarchie, met de wet der tegendeelen en is in strijd met zichzelf; maar omgekeerd
is een volk zonder koning, een stad zonder haar monumenten, een amorphe,
ongeorganiseerde massa en een lichaam zonder hoofd.
Schoonheid veronderstelt steeds de nabuurschap, het contrast van het verscheidene
en het ongelijkwaardige, dat tezamen het effect maakt der harmonie.
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Ballade van 't verlies
door J. Tielrooy
De kracht waarmee hij in het leven kwam,
De glans, de gloed waarmee hij was geboren,
Ze mindren, worden langzaam, dof en lam:
Het dooven komt getrouw en kort na 't gloren.
Van mindren wou hij gistren nog niet hooren,
Maar mindren deed hij al, nog vóór het vreezen.
Verliezen is ons lot, vergaan ons wezen.
't Wordt asch wat nu verwarmend, lichtend brandt,
Wij houden niets, 't is aan den dood verwezen:
't Glijdt tusschen onze vingers door als zand.
'k Zag in zijn huis de duister-lichte vlam
Van geel metaal het donkre hout doen gloren,
Betaald met wat zijn voorgeslacht eens nam
Van eigen armen, Indiërs en Mooren.
Nu gaat dit al, vergeldend, weer verloren.
Van 't geen zijn Toren van Ivoor zou wezen
Kan niets verzakking en bederf genezen.
Al sluiten wij 't bezit in onze hand,
Om vreugd' ervan te beuren als vóór dezen:
't Glijdt tusschen onze vingers door als zand.
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Ik weet hoe uit zijn zweepend woord de vlam
Van geestdrift in de valen werd geboren
En hoe hij ook de strengen met zich nam,
Hoe hij hun aller Eerste werd verkoren....
Toen is een aarzeling in hem geboren.
Hoe is het, peinsde hij, dat ik voor dézen
Zóó spreek en doe, verzakend eigen wezen?
Wat gunst verschaft heeft, houdt voor niemand stand,
Maar 't minst voor wie geheel zichzelf wil wezen:
't Glijdt tusschen onze vingers door als zand.

Opdracht
Vorstinne Liefd', aan u zijn wij verwezen,
Aan u die geeft, gelooft, en steunt wie vreezen.
'k Verzoek dit eene u: hou' 't langste stand,
Ofschoon ik weet: ook van uw heil is 't wezen:
't Glijdt tusschen onze vingers door als zand.
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De stemmen
door A. van Haersolte-van Holthe tot Echten
I
MET Geerte had oude Meester niets dan zorgen gekend, van den dag af dat ze als
toevallig op zijn weg was getreden, juist in die jaren toen hij de vrouwen met
angstvallige kuischheid vermeed. De Meester lag thuis bij Nabers-Grietje op de hilde;
toen kwam hij, op een stralenden herfstdag, haar tegen in het bosch. Ze droeg over
haar teederen boezem het jak van orleans met de bloemen, over het lichtwiegend lijf
de vaal sarsie rok; ze was barvoets, zooals de vrouwen bij ons in 't werken, maar o! laat Moeder het nooit weten - in de ooren heeft Geerte gouden mandjes gehad.
Een elfengedaante in een bosch als een sprookje, en achter haar heeft dat
najaarswoud zoo vurig gevlamd.
Er is geen toeval!
Schuw hief meester de naakte oogen naar de lieve verschijning, hij, een man niet
meer jong, in een gelapte kazak, en, onder de scheeve pruik, het voorhoofd van
rimpels doorploegd.
‘Mooie Geerte,’ zuchtte Meester bevend, ‘lieve Geerte,’ ‘het is de vraag of ik jou
ooit vergeet,’ want dat ze hem het geluk niet kon brengen, dat voorvoelde hij wel.
Ze waren al in drie generaties een familie van tjoensters geweest; het rustte op die
vrouwen als een vloek, als een blaam. Eenzaam had zich de levensweg te voltrekken
van dezulken; heel de beschermende nabers-ritus, de onderlinge steun bij geboorte
en huwen en sterven, is voor haar niet bestemd. Zoo staan ze, in vreugde en droefheid,
moederziel alleen in het eenzame land. Niemand spreekt hen toe, hun persoon wordt
gemeden, en die langs een heksenbehuizinge gaat spuwt als voorbehoedmiddel
driemalen uit. Oude Bessemoor had als jonge vrouw op een vlasbraak de lucht
doorgereden; wreed was de jonge vrouw gefolterd, geplaagd, nakend had ze de
waterproef moeten doorstaan. En was het bij Bessemoor tot den brandstapel niet
gekomen, oude Beppe, jong gebroken, was niet langer zoo wel bij 't hoofd; van
moeder fluisterde men dat ze jaren geleden een klein kind betjoekste, nog waren er
getuigen; ze beweerden dat kind had een pad en een hagedis uitgebraakt. Kwaadwillig
was de vrouw door haar man toen verlaten en ook met moeder had de wereld afgedaan,
al heel lang. Op jonge Geerte was niet dát, ook niet het geringste te zeggen, toch
werd ze opgenomen in den kring van haat en ellende, en omdat je heksen alleen met
zilveren messen kunt raken, wierp een man naar haar met een venijnigen dolk. Ze
liep weken lang
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met de wonde, maar het leed had de moeder een gevaarlijke hardheid gegeven; ook
gewond, joeg ze haar dochter op tot het zwoegen voor 't brood.
Wel wat huiverig trad Meester in dit verworden gezin. Hij zette zich in de keuken
aan de oude kreupele tafel, de moeder ontstak een kaarsje, ze nam tegenover hem
plaats. Het kaarslicht bescheen grillig haar stugge verbeten gezicht. Hij sprak tot
haar van de sterkende kracht van het volhardend gebed. Ook tot oude Beppe, als
versteend, nu al jaren stil op haar plaatsje onder het zoutvat gezeten, heeft Meester
goede woorden gezegd. Dan heeft in 't licht van den kaarskring plotseling Geerte
gestaan: ‘Vort!’ sprak de moeder, als men wel spreekt tot een hond.
Zoo zag Meester van Geerte dien avond niet veel meer dan haar schaduw, zoo zag
hij dan slechts haar vlietende schim. Het is den Meester genoeg. Al geheel wist hij
zijn lot reeds met het hare verweven, hoe doelloos leek zijn bestaan als het niet was
om haar. Geerte een rijk leven bieden vermocht Meester niet; het dagelijksch brood
op schamele wijze verzekerd, dat was al.
Meester dankte zijn schoolmeesterschap aan Mevrouw. Schoolmeester klokkeluider - koster -, hij dankte het alles Mevrouw. Allerminst om zijn kunde,
maar ook niet om zijn paedagogische eigenschappen, verkoos Mevrouw dezen
jongeren broeder van haren armsten en meest onnoozelen pachter; ze wilde regeeren,
ze had het recht van collatie, ze deed slechts een greep. Maar zoo was ze nu wel zij zoo heerschzuchtig en lastig - toen ze hem had uitverkoren, hield ze hem levenslang
de hand boven het hoofd.
Meester nu trouwde Geerte; hij voerde de gespletene van ziel mee naar zijn hutje;
ondanks martelend leed bleef ze hem steeds het dierbaarste pand.
En zij: de vrouw volgde den man, ze had hem niet gekozen, haar paste dankbaarheid
dat hij haar uit de schande verhief. Heeft het dan van haar kant geen huwelijk uit
liefde mogen wezen, hoe wist, reeds van het begin, deze niet meer jonge man haar
te verteederen met een woord, met een blik. Hoe wist Meester in Geerte het beste
steeds op te roepen, en door de jaren, tot een standvastige, dankbare genegenheid
groeiden hare gevoelens uit.
Een hechte, een onverbreekbare band.
Geerte's eerste bekentenis kwam aldus.
Nauwelijks een jaar getrouwd merkte de man dat er over zijne vrouw een
verandering was gekomen, want ze zwierf gaarne lange uren zoo heel ver van huis.
Gaf het haar schijnbare rust, hem gaf het onrust en zorgen; nu drukte hem zijn
verantwoordelijkheidsgevoel des te meer. Ook leunde ze des avonds heel laat nog
wel over haar onderdeurtje; wijd weg over het veld heeft daar ergens een lichtje
gepinkt.
Op verre reizen, - dacht Geerte, - in vreemde streken, misschien dat daar de
vergetelheid ligt.
Want nog was ze jong, nog had ze de kracht om te strijden voor goede
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mogelijkheden, nog had ze den moed om te vechten, wanneer haar de hallucinatie
besloop.
Op andere wegen, - meende de vrouw, - in wijder gebieden is misschien voor mij
nog een heel kleine kans.
Maar wat ze verzon, ze verhaalde het ons niet.
Zoo gaf dan haar uitzwerven Meester angst.
Eens, op een winteravond, over de witbesneeuwde velden, liep ze door tot het erve
Oedberdink, heel ver uit de buurt. Ze droeg een oude huik van grein, die hield ze
met de eene hand beschermend over haar kleeding; in de andere hand hief Geerte
een lantaarn voor zich uit. De witte wereld scheen zoo wijd en leek zoo eenvormig,
slechts heel af en toe wenkte de vrouw de deur van een huis. Ze liep door, vrij vlug,
ondanks stoppels en verborgen kuilen; dan plotseling hield ze stil; want Geerte heeft
zingen gehoord. Over de stille vlakte kwam dat zingen tot haar over, als ware hier
een wonder; binnen de muren van het Oedberdink is dat zingen ontstaan. Dan heeft
Geerte de klink van de niendeur zoowaar al in de hand.
Het vuur van de schadden verlichtte rossig de keuken, er waren tien mannen en
ook wel tien vrouwen; op tafel heeft een groot brok schinken gestaan. De klöngel-ölle
ging er van hand tot hand.
De vrouw, wel verwonderd, bood Meester's joffer een stoel; ze zat daar terneder,
ze zat iets terzijde, de huik viel open, ze droeg een rechtvaardige scholk met een
stukje er op; een zwarte kap omvatte het blonde hoofd, als een non. De rechterhand
zocht als vanzelve Geerte's licht hijgende borst.
Wanneer de koppen door de klöngel-ölle en veel bier danig verhit zijn, heeft zoo'n
donkere heiden op de ‘fioele’ gespeeld. De mannen in de graagte wierpen de zetels
omver, grepen de vrouwen, ze dansten den Hendriksman op den leemen vloer van
de deel.
Intusschen was daarbuiten wind op gaan steken, sneeuwstorm joeg zich te pletter
tegen het onderschoer aan. Geerte stond op, ze spalkte de oogen, ze vatte krampachtig
de huik, iets los, iets vochtig de welvende mond.
De tonen van de vedel die zongen in haar hart.
Zijn het dan uren, of waren het minuten, de vedel zong door, de wind floot om het
huis. Zoo wilde zij het immer, ja eeuwig laten duren, zoo valt een arme vrouw aan
hare gevoelens ten prooi.
Plots heeft zich een teedere hand op Geerte's schouder gelegd; Meester die het
thuis van razenden angst niet meer had vermogen te houden, Meester, die haar sporen
door het sneeuwland was gevolgd. Hij nam haar onder den arm, hij schreed met haar
langs de dansende paren; met afgewende blikken, met tot Geerte een goed woord,
statig en eerbaar, voerde Meester zijn jonge vrouw mee.
De storm was intusschen in hevigheid toegenomen, woest joeg de jacht over het
eenzame veld; de natte vlokken sloegen hun tegen de beenen, de
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huik begon te flapperen, de lantaarn woei uit; ze streden te zamen tegen de woedende
elementen, ze vochten gezamenlijk tegen den krijschenden wind. De huik fleerde
als een vlag, de vlagen kletsten boosaardig, ze worstelden er hijgend tegen op, kwamen
slechts voetje voor voetje vooruit.
Diep in den stormnacht heeft Geerte haren meester de bekentenis toen gedaan.
‘Ik hoor de stemmen, Meester,’ sprak ze, en ze greep hem vast in de duistere
bedstee, ‘ik hoor weer die stemmen zoo genadeloos hard.’
‘Zuute,’ zei hij, ‘zuute, mien Geerte,’ en hij smoorde de wreede biecht in een kus.
Eén moment heeft ze toen weten te zwijgen over de foltering van haar dagen en
ze luisterden te zamen naar het zeer booze weer. Bij vlagen dringt de regen door de
lichte bedekking, de storm heeft orkaankracht, jaagt zich te pletter tegen de leemen
wanden van het huis.
Straks heft de Heere, denkt Meester, ons hutje van den aardbodem op. Hoort hoe
't loeit, hoe de gebinten kraken, hoort het aanzwellend suizen daarbuiten op het veld.
‘Meester,’ zegt Geerte dan weer, ‘ik hoor de stemmen, ik ben bange, ik hoor ze
zoo hard.’
Meester verneemt het noodweer, de stemmen kan hij nooit hooren, hij is in zijn
doodsangst de beddestee uitgetreên. Bij 't licht van een kienspaan ziet hij haar
verwrongen gezicht. Ze zit, tegen den wand gedrukt, maar rechtop, de handen heeft
ze krampachtig gevouwen, de tranen stroomen over het droevig gelaat.
Hij vat haar waar ze zit bij de bevende schouders; liefdevol drukt hij haar aan zijn
bedroefde oude hart.
‘Geerte,’ fluistert Meester, ‘vrouw, in Gods naam, nu is het genoeg.’
Hoe is Meesters bidden dezen nacht een aanroepen uit diepe ellende. In dezen
stormnacht, welk een verscheurde eenheid verbond deze twee.

II
Want wie zal daar wroeten in de eeuwige dingen, wie zal daar hebben dien treurigen
moed? Het is zoo gevaarlijk. Het is, bij God, zoo verkeerd. Meester's joffer was veel
te jong al met de eeuwigheid zoo vertrouwd. Het was niet langer iets bijzonders en
dat komt van het leven op den droeven, oneindigen esch. Veel te veel alleen met de
stilte, veel te veel met die machtige stilte alleen.
Maar in het derde jaar van hun huwelijk werd die stilte op gelukkige wijze
verbroken, schonk Meester's joffer het leven aan een zoon.
Daar lag toen op de keuken een kleine meester in de wieg, daar leefde een kind
in het pak onder groen saaien gordijntjes, daar was onder een bakkertje een als een
appel gerimpeld klein gezicht.
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Allerzielen.... een stille middag op een oude boerenkeuken, en tegen een witten wand
een laatste lichtstraal die breekt. Door een laag raampje het veredeld uitzicht op een
klein droomenwei'tje, een schimmel, niet grijs, niet wit, een spokenpaard, dat daar
zoo maar wat graast.
Allerzielen.... een vrouw over een slechte tafel gebogen, een jonge vrouw
schommelt zacht aan een wieg.
Wat is dat? Zijn daar dan toch weer die plagende stemmen, hebben haar die wreede
stemmen tot op Allerzielen vervolgd?
Ze vliegt op. Hoe is nu de vrouw zoo stuntelig in al haar bewegen? Ze stoot in
verwarring het eetgerei om.
En weer moet ze gaan zitten, omdat haar arme knieën knikken; ze breidt de armen
beschermend om kind en om wieg.
Al wenscht ze niet te luisteren, toch moet ze die booze stemmen wel hooren.
‘Kom, vrouw van den Meester, het is toch uw tijd.’
Dan heft zich in de vrouw 't gepijnigd moederdier recht overeind.
‘Nog niet,’ zegt ze bevend, ‘ik ben hier zoo noodig,’ en ze heft voor hare borsten
kleinen meester als een schild.
Maar nog zijn er stemmen, hoort ze klagen en roepen.
‘Lieve vrouw, laat u toch lokken, beste vrouw, kom toch mee.’
Weer, in heel hare teedere lengte staat de vrouw dan rechtop.
Toen heeft ze moeizaam hare levensbekentenis uitgezegd:
‘O! liever nog niet, ziet, wij hebben een kind.’
Dan zijn de stemmen gehoorzaam verwaaid over den esch; slechts muziek is
gebleven en somwijlen geklop; ze wiegde in de heia1) kleinen meester op de maat
der stemmenmuziek. Zoo is dan al vroeg tooverije om dien kleinen meester geweest.
Weer kwamen de stemmen, ruizelden op haar neer.
‘Kom, Geerte Jansdochter, niet langer gedraald.
‘Nog niet,’ fluisterde de vrouw, ‘o, liever nog niet,’ want ziet daar stond kleine
meester, een schriel kind op de keuken, zoo'n vroeg oud kind met een bouffant.
‘Kom,’ zegt het vaal bepluimde hoofd van olden Meester uit de bedstee, ‘kom,
Jacobus, zingt gij ons van den Heer.’
Dan stijgt het magere stemmetje van kleinen meester naar den hooge, verjaagt de
stemmen der afgestorvenen met gezang.
Neen, dit is van den beginne geen gewoon kind geweest, dat droomerige, dat
exquise, dat altijd zoete kind. Hij schonk zijn moeder de zuiverste voldoening, zij
wilde zich veilig voelen in zijn bezit. Hoe kon ze hem uren lang in de keuken op
haar schoot zitten koesteren; als iedere jonge moeder, voegde ze vele lieve woordjes
hem toe. Ze wist hem voor den Zondag zoo kranig op te sieren, met een baretje met
een pluimpje, met strikjes en kwikjes,

1) Wieg.
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met een tabberdje van geborduurde sameet. Aldus aangedaan, op zijden platte
schoentjes, heeft het meesterszoontje zijn eerste waggelende stapjes gedaan.
Speelde hij heel jong nog wel eens kiekeboe om de groote linde, al spoedig speelde
dat vroeg-wijze kind toch niet meer. Hij was altijd verwonderlijk dicht in de nabijheid
van zijn moeder, hoe lang kon hij zoet zijn, met een nietsje, een lapje, een waardelooze
prent.
Zoet heeft het kind de vrouw op hare dagelijksche gangen gevolgd.
Van uit zijn hoekje zag hij toe hoe ze met de huttentut-bezem den keukenvloer
keerde; daar dwarsover schreven zwarte veldkeien letters: - Vreest den HeerHij merkte op hoe de moeder losweg zand daarop strooide, waar ze dan, o zoo
droomerig, figuren in trok.
Hij ging met haar waar ze in het hofje plantte en pootte; ook later, wanneer ze
salve plukte, roeke-berend en pimpernel; hij hing aan hare rokken, een schuchter
klein kind.
Soms volgde hij haar naar het kampje, waar ze in den leemen oven de stoete voor
Meester ging bakken; daar heeft ze hem zoetjes op een bezond walletje gezet. Hij
merkte op hoe zijn moeder het roode vuur uit de ovendeur schepte, zelf heeft hij met
twee ronde keitjes gespeeld.
Wanneer de avond begon te vallen zijn ze huiswaarts getogen; hij liep in het diffuse
licht met kleine dribbelige stapjes, zij scheen in gedachten verslonden, dat klein kind
aan haar hand.
Dan legde ze in de bedstee ter ruste haar zeer vermoeiden kleinen zoon.
Maar zelve kon ze uren lang voor het venster van het weefkamertje nog zitten; het
spinnewiel nam Meester's joffer ter hand. Grijs was het nu, grauw en al duister, het
raadje snorde vredig, want spinnen kon de vrouw op gevoel.
En, meestal, op den esch was er niets.
Soms, een enkel mensch met een stuttekar keerde vermoeid van den akker, een
kat met fosforesceerende oogen sloop voorzichtig langs 't veld.
Langzaam vloeiden hemel en aarde aan den horizont grauw ineen.
Zoo'n avond werden de stemmen zeer vaag, de vrouw kon ze haast niet meer
hooren, en dat beteekende voor Meester's joffer bijna geluk.

III
Maar met het vlieten der maanden en jaren, zoo langzamerhand werd het schootkind
een knaap.
Het bleek slechts een korte spanne respijts.
De stemmen keerden terug, ze bleven haar plagen, ze dreven haar meer en meer,
een eenzame figuur op den esch.
‘Goa der is kieken, mien jong,’ zei angstige vader, ‘of oe moeder 'n hortien aan 't
kuieren is, goa der is kieken astoeblieft.’
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Soms vond jonge Meester haar dan staan achter op de deel, eenzelvig, grootsch, een
weinig verwierd.
‘'t Is net,’ zei Meester's joffer, ‘of ik roeken vernem.’
‘Wat is 't,’ zei-die, ‘een lijklucht?’
‘Nee,’ zei ze snuivend, ‘een lijklucht, dat noe wel niet, maar wel iets ampartigs,
dat is vast.’
‘Kom,’ zei-die, lei der de hand op de schouder, voerde der mee met zachten dwang,
groote zoon dat ie al was. ‘Kom moeder, de eerappels kookt over.’
‘Joa,’ zei ze, ‘ik goa al, mien jungske,’ maar het was net of ze zich los moest
maken van iets.
Maar altijd bij moeder wezen, dat kon jonge meester toch niet; hij moest met de
jongens van de school het A-B-C op leeren dreunen, werken moest hij op het land
naar den aard der seizoenen, en niet zoo heel zelden werd hij besteld op het huis
Weemselo bij Mevrouw.
Aanvankelijk liet Mevrouw hem komen om den tijd wat te korten, want deze
arm-rijke vrouw verveelde zich zoo, en hun weldoenster iets te weigeren, daartoe
hadden ze in het Meestersgezin niet het hart.
Mevrouw zat dan op zaal, als een andere Boeddha, omstraald door den
heiligenschijn van hare vorstelijke afkomst; met hare girandoles in de lappige ooren,
om den gelen nek, over de magere borst het parelig behang, het oude hoofd door de
floddermuts of dormeuse gekroond. Drie occulte, drie hooggerugde katten legerden
zich om Mevrouw's zetel, aan den kouden haard hing een opgezette hagedis zacht
te wiegen, een uitheemsche collectie musketgeweren, geroeste pistolen, schilden en
zwaarden aan den wand, vertelden u dat deze afgeleefde vrouw nog weerbaar wil
zijn. Bij den haard, op een schabelleke gezeten, werkte Potmans Olberdiene aan een
bedeldeken voort. Potmans Olberdiene, ons naaistertje en een goed boerenwicht, is
geen schoonheid, want ze heeft een paardevoet en zwaar gaat ze mank. Maar wat
doet dat in den vrede ertoe? Heeft onze Olberdiene geen lichtjes in de oogen gehad,
brandt in haar hartje geen zuivere vlam?
Daar stond hij voor de vrouwen, de schamele knaap, barvoets, met franje aan zijn
vaal broekje. Toch heeft dat stille meesterszoontje zijne waardigheid zoo gehad. Hij
heeft houding in zijn eenvoud, hij draagt een plat hoedje met lintjes, een wammesje
van gebloemde damast.
Mevrouw, met haar klauwvingers, legde zich de kaart; ze keerde hartenaas en ze
lacht. Dan nam ze het grattoir, dat ivoren handje op zwiepende steel, en ze krabde
zich zorgvuldig onder de morsige pruik.
‘Kleine Meester, hoe vaart Moeder vandaag?’
Ze kneep de oogen tot smalle Aziatische spleetjes, dat tanige, dat gelige, dat
machtige aan haar en die grootsche allure.
Hoe argeloos, hoe eindeloos vertrouwend zagen die knapenoogen naar de oude
vrouw op.
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Thuis, dacht jonge Meester, thuis vandaag zorgt nu Vader. Even kwam er iets afwezigs
in den vasten, helderen blik.
‘Kom, jonge knaap, vertel ons eens iets!’
Dat is geen opgaaf; wat heeft nu zoo'n zwijgzaam kind van het land aan deze
Russin van den bloede te vertellen? Alles toch kent zij van het groote leven, niets
toch weet hij.
Dan was het Potmans Olberdiene die de afleiding bracht. Potmans Olberdiene
verzint wel graag zoo'n klein zoetvloeiend verhaaltje; ze heeft een lieve zachte stem
en daarnaar luistert men graag. Zij drieën: een oude vrouw, twee jonge doodsimpele
menschen, hoe goed zijn die enkele uren geweest.
Dat wat je levenslang vergezelt, een gelukkige jeugd heeft Olberdiene gehad.
Niets dan liefde in het kleine, voor de arme streek vrij welgestelde gezin, en de
oogappel van vader en moeder is Olberdiene geweest. Zwaar boerenwerk doen als
de andere boerendeerns uit de buurtschap, dat heeft met een teer lichaam, met een
paardevoet, Olberdiene niet gekund. Maar al heel jong leerde ze van moeder wat
gebrekkig naaien en breien; toen bleek 't dat het meisje van die handige
toovervingertjes had; en spoedig brachten de nabersvrouwen haar het ingewikkeld
verstelwerk, want in hare lompheid wisten ze geen weg daarmee: een nieuwe mouw
zetten in het laken jak, nog een erfstuk van moeder, een lap flikken op de zondagsche
klepbroek van den veeleischenden baas.
Een enkele maal is de zwakke Olberdiene bedlegerig geweest.
Dan lag ze stil te luisteren naar de welbekende geluiden van de hoeve, die waren
haar zoo lief en vertrouwd: het wetteren van de koeien des morgens op de potstal,
de vlegels die lustig klepten, heel vroeg op de deel, en moeder die de ijzeren pappot
optrok aan het haal.
Ook Olberdiene heeft hare aanrakingen met de wereld gehad.
Schuin over de hoeve lag de herberg ‘Het dorstig Lammetje’, dat was daar waar
vier zandwegen elkaar hebben gekruist. Nooit zou Olberdiene er komen - had ze dat
niet plechtig beloofd aan vader en moeder? - maar haar stille belangstelling ging er
naar uit. En van daarginder, iedere beweging naar buiten merkte ze op.
Een kreet scheurde den stillen nacht, dan hadden ze weer ruzie bij 't kaarten; een
groote hand zag ze die vage schaduw schetste op groezel gordijn.
Een enkele maal kwam een reiskoets den heirweg afzeulen. Die reizen, dacht
Olberdiene, vast naar een wondermooi land.
Des anderen daags hief ze haar oogen van het naaiwerk, zag ze de koets weer
vertrekken, de herberg liep uit, de postiljon blies een kleine fanfare, hoe feestelijk
was dat.
Wellicht, vond Olberdiene, varen die het geluk tegemoet.
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Zoo evenwichtig was Olberdiene, zoo ingesteld op het leven voor de dierbare ouders,
dat niets haar kon rooven 't gematigd geluk.
Maar die nostalgie naar de verten heeft zelfs Olberdiene gekend.

IV
Wat gingen de jaren toch wonderlijk ijlig; hoe onrustbarend snel zijn die korte jaren
voortvluchtig in dit eentonige land.
Een zeer jonge vrouw was Geerte niet meer. Als gebeiteld de schoone kop; de
ranke gestalte scheen nog te groeien en iedere beweging kreeg iets krampachtigs,
droeg de fataliteit in zich mee. En hare bekoring is zwaarder, meer tragisch geworden.
Zoo zag haar de hosenkremer, een vroegen voorjaarsmorgen op onzen bouwesch
verdwaald.
Hij kwam van Mevrouw. Weliswaar, op dit vroege uur was Mevrouw nog te bed;
om 't even, zij heeft hem in de ruelle bij het statieledikant verzocht, bij dat
statieledikant met de wuivende pluimen, bij dat vorstenbed waar engelen en
halfengelen zich slingeren in het hout. Twee halfengelen in houten handjes, heffen
het blazoen van 't Weemselo'sche huis, de kepers met de schorpioenen zijn dat. Zware
violette draperieën hangen stoffig terneer.
In het bed, een verward kluwen van linten en todden: Mevrouw! Wat een
kwaadaardig aanschijn in den vroegen morgen. 't Doet er niet toe. Keurend nam
Mevrouw een voor een de kostbaarste stukken in hare zwaarberingde vingeren:
teerbeschilderde Fransche waaiers, rijke sieraden met juweelen bezet, gedreven
loddereindoosjes van het edelste goud, Mevrouw hief ze dicht onder de booze bolle
oogen; en ziet, de schoonste onder hen, de meest prijzige ook, ze waren verkocht.
Einde April, het groen waasde over de kampjes als een lichte teere sluier, die ijl
nog is, maar zich dag aan dag nu verdicht. Daarachter zijn dan de wintersche valen,
de bruinen, de grijzen. Dit, de eerste lentebode, dat prille, dat jonge, witwazige groen.
Reeds maakten van de rulle aarde zich los zware geuren en enkele vogels cirkelden
hoog in de lucht.
De hosenkremer was een lange man, hij moest zich bukken om Meester's lage
hutje in te treden, hij kwam zoo maar op de keuken, gespte zijn pak af, legde het op
de veldkeien vloer. Toen zagen zijn oogen zwarte letters op 't witte: ‘Vreest den
Heer’.
Eerst ontwaarde hij den man, die zat bij het laag venster te breien, zijn knokelige
handen deden het werk trouwhartig en goed. Dan zag hij de vrouw, zij hield de
dampende smodde, ze had de oogen zedig neergeslagen, ze droeg een groen laken
jak met een zeer lange schoot. Zooals ze was, heeft ze den hosenkremer gefrappeerd.
Hij wierp zijn hoedje met veder onstuimig in de
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richting van het smeulende haardvuur: ‘Serviteur,’ sprak hij, ‘Maddam, serviteur.’
Dan traden Geerte en de hosenkremer een stap op elkaar toe.
Ze wees hem zwijgend een zetel, maar hij stond reeds over zijn zwaar pak gebukt.
‘Goudlaken,’ sprak de man, ‘brokaat van het beste,’ en hij sloeg met de vlakke
hand op het bultige pak. ‘Vrouw, ik heb valhoedjes voor de kinder, kanten lubben
voor de mans.’
O! armste der hutjes, wat moet dat dan hier?
Reeds stroomde het over de tafel, het zwaarste brocaat, amaranten fluweel; kleuren
als maanlicht, tinten als vuur. Hij ontvouwde een rol pernicieus groen fluweel.
‘Deze tint,’ sprak hij, ‘vrouw, heet vergiftige aap.’
Geerte stond naast de tafel, de oogen had ze gesluierd, de mond ging open als een
andere bloem.
Het zijn te veel kostbaarheden op een boerentafel geweest, ze heeft er niet tegen
gekund, tegen dat veel te veel. Haar vingeren gingen zwaar over rood fluweelen
lappen, ze steunde als in nooden, ze greep begeerig in 't goed.
Dan plots wierp Geerte de stoffen wild door elkaar, en gillend stoof de arme vrouw
op de deel.
Daar stonden de stemmen rond haar als een muur; ze wierpen zich op haar als
zoovele demonische machten, ze hebben haar in hun midden bijkans verstikt.
Aan de manke tafel zaten, ontzet, uit het veld geslagen, de man en de hosenkremer
tegenover elkaar.
Meester behoefde dien jongen man uit Westfalen niet zoo heel veel te zeggen.
‘Bij ons,’ sprak de hosenkremer, en het handgebaar omvatte heel het öde behekste
Westfalen; ‘ook bij ons het lot der kiekerinnen is hard.’
Meester knikte vaag, van zijn groote ongerustheid kon de moede man dien
vreemdeling geen deelgenoot maken. Zijn zorgen om Geerte voor zichzelven te
houden, dat was Meester sinds jaren gewend.
Dien avond ontdekte Geerte tusschen het naakte lichaam en de borstlap, het staal
goudbrokaat dat ze ongemerkt den hosenkremer ontnam. Ze bezag het, ze kon er niet
meer de geringste belangstelling voor koesteren, zoo hadden de stemmen haar heel
dien folterenden dag achtervolgd, zoo hopeloos streed ze den titanenstrijd tegen het
zwarte leger der schaduwen, dat 's avonds een volslagen onverschilligheid intrad.
Het was een overwonnene die dat heet begeerde lapje verkreukelde in de hand.
Maar een overwonnene voor wie 's anderen daags de strijd herbegon.
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V
Was Geerte niet langer zoo jong, Meester werd zachtaan een zeer oude man. Hij leek
een magere schim, hij scheen hard te minderen, en reeds zijn de eerste teekenen van
een wreede ziekte bespeurd. Maar hoe, met zijn laatste krachten, torste hij voort aan
haar leed. Hoe heeft hij haar steeds met zijn teedere zorgen omringd.
Wanneer, des middags, de kinderen van de school op het schrijfbret zaten te
krassen, hoe dikwijls van den overkant sloop hij over tot haar. Soms zat ze op de
gutte, waar 't zwart was van de vliegen, staarde stil voor zich uit, hanteerde verstelwerk
of iets. Maar steeds is ze voor zijn goedheid zoo innig dankbaar geweest. Ze vatte
dan een van zijn oude dierbare handen, ze zei:
‘Meester, ik bin bange, blijf gij toch bij mij.’
En voorzichtig heeft die oude man die vrouwe gestreeld, want wat wij elkander
ook geven aan liefde, nooit kunnen wij schenken liefde genoeg. Soms nog werd de
stakkert door zelfverwijt overmand. In stille nachten prakkizeerde meester aldus:
‘Hadde ik dit zóó gedaan en dát anders, het ware licht voor Geerte beter geweest.
Een beetje meer verdraagzaamheid, een nog grooter haar omringende liefde, het
bood haar misschien een heel kleine kans.’
Nooit meer zou het volle leven komen tot haar; het bezoek van den hosenkremer
is het laatste wat ze van de verre schittering der wereld heeft gezien; maar het innerlijk
conflict werd intenser, spitste zich toe. Nog was ze een schoone vrouw, statuesk, van
een natuurlijke fierheid, als geschapen uit het edelste materiaal. Maar, struisch en
teeder als voorheen, was Geerte niet meer. Sprak ze vroeger weinig, men hoorde
haar nu nog veel minder, schichtig zagen haar oogen over ons heen in peilloos
Nirwana, en dat ze in de greep was van diep innerlijk gebeuren, men zag het haar
aan. Het was in deze tijden dat ze gedachten opriep aan de eigene moeder, het was
in die dagen dat ze een schijnbare hardheid verwierf.
Nog eenmaal kwam Geerte in 't bouwvallige hutje waar ze de trieste dagen harer
kindsheid doorsleet. De armzalige plaggenhut stond nog net in zijn zwakke gebinten
te beven, toch was het er levensgevaarlijk, want reeds zakten de leemen wanden
ineen. Een scheefgezakt, een miserabel stuk woning, zijn kleuren de tinten van modder
en asch.
Hier is niet veel anders dan de onheimelijke stilte, spoken en tjoensters hebben er
haar voetstappen gedrukt. Slechts enkele voorwerpen uit Geertes jeugd kon de vrouw
nog herkennen. Onder den stok voor de kippen, temidden van vergane, grauwe veeren,
lag Bebbe's kostbaarst bezit, het tooverschelletje, waar zij het onweer mee afschelde,
verdeukt en vertrapt. Daarginder stond zoowaar nog het oude handspinnewiel van
de moeder; de houtworm had het met tallooze gaatjes doorzeefd. Als het huis, zoo
kon ook het
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spinnewiel geen menschelijke aanraking meer velen; wie hier op zou willen spinnen,
die zakte het zóo, onder de handen ineen. Daar ontwaarde Geerte het afgetimmerd
hok voor de sikke, vlak ernaast iets van ruwe planken, dat op een bedstee geleek.
Die had ze jarenlang met Bessemoor en moeder gedeeld. In de aangrijpende stilte
schoof het leven van vroeger op de oude, onveranderlijke plaats.
De dagen van hard wroeten en zwoegen om den killen grond dat karig stukje brood
te ontworstelen, de vrouwen grijs en grauw als in zakken, en één met den grond.
De nachten waarin ze, afgebeuld, neerlagen als doode blokken, om bij 't eerste
morgenlichten de zware rokken recht te sjorren en aan den arbeid te gaan.
Maar is hier dan nooit iets anders geweest?
Toch! Eenmaal 's jaars, voor de banderdeur, verscheen geregeld de wever, de
wever voor wie iedere huisvrouw de gebruikelijke spekpannekoeken bakt. Verlegen
waagde de wever zich tot op de deel, de arme wever spiedde verlangend naar binnen;
er ging zoo'n roep van Geerte's wondere schoonheid; zoo'n bleeke wever is ook maar
een mensch. Al stond de deur van het hutje iets aan, toch zag de wever Geerte haast
nooit; het meest verborgene, het meest afzijdige leven heeft haar gepast.
En moeder was streng.
Toch was het hutje van dat vrouwelijke van Geerte zoo doordrongen, soms lag
daar op een stoel een vergeten rok of een jak.
Het is den wever genoeg.
En op een dag raapt de wever zijn beetje armen moed dan tezamen, heeft hij zich
tot op de keuken der heksen gewaagd.
‘Geef mij Geerte, vrouw,’ hijgde de wever, ‘zoo uitgestooten als ze is, ik voer
haar een eerbaar huwelijk nog toe.’
Maar de harde moeder schudde treurig het hoofd, een gedoemde als Geerte kon
voor den wever niet wezen, al was ze hem alles waard, tot iederen prijs.
Dan vlood een jaar snel daarhenen, haar edel beeld heeft zijn dagen en nachten
gevuld. Bij het weefgetouw, als hij laat nog des avonds de spoelen liet schieten,
slechts door 't blikkerend weverslampje verlicht; bij 't onrustig droomen, op de hilde,
des nachts waar de ratten zijn eenzame legerstede hebben gedeeld. Zelfs des Zondags
in de kerk drong ze niet tot hem door, de verdoemenis waar Dominee luid mee
bedreigde. Tusschen kansel en wever stond de teedere schim.
‘Geef mij toch Geerte, Moeder,’ steunde de wever, ‘vertrouw haar me toe, ik zal
goed voor haar zijn.’
Hoe ziek is die wever van stille passie geweest.
De Moeder had slechts het afwerend gebaar van de knoestige handen, want druk
van bewegen zijn de vrouwen bij ons niet. En had niet Bessemoor in
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koffiedik het fatum van de kleindochter afgelezen? Neen, Geerte zou voor dien
goeden wever niet zijn.
‘Ik heb den Heere om Geerte gebeden,’ heeft schoolmeester drie jaren later zoo
simpel gezegd, en voor dat argument zijn zelfs tjoensters gezwicht.
Hoe lang is het her!
De rechte figuur van schoolmeesters juffer staat onbeweeglijk in het duistere hutje,
de stilte heeft hier gestalte gehad, en als in een visioen heeft deze groote lijderes heel
het verleden gezien.
Droefheid alleen?
Neen, diep binnenin leeft de herinnering aan kleine momenten van vreugde; die
oogenblikken zijn het toch, die je allereerst in je hart bewaart. Soms, op een milden
voorjaarsavond, wanneer je aan moeders waakzaam oog wist te ontsnappen, ben je
in de buurtschap zoo zoetjes te kuieren gegaan. En al liep je nog zoo stillekens, zoo
zedig daarhenen, toch blijven, heel je verdere leven, die zomeravonden je bij. Was
er niet weleens een kind, dat jou, dochter der tjoensters, dorst te groeten. Spraken de
oogen der jonge meijers geen duidelijke taal.
En eens, op een lentedag stond je achter het huis Weemselo bij de grafte; er danste
een straal zon, het water is toen je spiegel geweest.
Hoe was je door je eigen spiegelbeeld voor 't leven verrast. Je dacht: ik ben jong,
ik ben mooi, ben ik dan als een ander misschien? Die gedachte liet je niet los, je
probeerde met alle macht dat spiegelbeeld vast te houden, je meende, dat ook voor
jou het leven nog wel een belofte in zich hield. Zoo licht van hart, zoo hoopvol
gestemd ging je daarhenen, die betooverde plek bij het water trok je steeds weer.
Hoe was je zoo droomerig steeds, jij meisje, de dagen, de nachten.
Een geliefde schamele wever heeft de wereld gevuld.
Ja, lang is het her.
Nog draalde Geerte in moeders oud hutje, nog schoven de beelden uit het verleden
genadeloos langs haar heen. Dan had de hand het overgegeven fatalistisch gebaar.
Ze wendde de moede voeten. Om nooit weer te keeren, zoo vlood de vrouw heen.
(Slot volgt)
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Aan de nacht
door P. Hoogenboom
O, dit alleen zijn onder deze sterren,
die zwijgen en haast wreed van stilte zijn,
en dit verliezen aan het al te verre
verschiet met zijn doorstraald geheim,
en deze woorden, armelijke woorden,
gebonden aan hun aardezware lot,
die nimmer in de duisternis verhoorde,
rusteloos zoekend naar een levend God -.
Donker de aarde en de stille mensen,
en stil de nacht om mijn verdwaasde hoofd -;
heeft aan de zoetheid van mijn jongen wensen
het levende de luister reeds geroofd?
Ben ik gewond of krachtig van dit leven?
Ik weet het niet - mijn handen lijken zwak.
Wordt dan toch steeds mijn armoe t'ruggedreven
naar 't oude dromen onder 't oude dak?
Het oude dak staat voor de nacht geschoven,
Is dit mijn heul voor wanhoop en gemis?
O, stilte, leer mij bidden en geloven,
dat liefde goed en leven edel is!
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Liefde's galgenmaal*)
door Sam. Goudsmit
DIE eerste heimelijke ontmoeting met Heer Otto, dat lachen en gevleid worden, ook
een tikje terugpaaien, dat was nog maar het eerste proefje van de uitzonderlijkheid,
voor Hanna. Daarbij hoefde zij nog aan geen vreeswekkenden ernst van een
daadwerkelijke zonde, aan breuk met haar geschiedenis en al het hare, te denken.
Kon zij niet, zonder dat iemand buiten hen tweeën het wist, een oogenblik haar mooie
profiel buiten het nest steken, om een andere lucht in te ademen, de lucht van een
andere wereld, die haar nog mooier zou maken? Wat sprak men dan onder al de haren
onophoudelijk van het voorrecht van reizen en trekken, kennis van andere volken,
talen en zeden, die den geest van de Joden verrijkte en leidend deed zijn - en bond
tegelijkertijd de jeugd aan huis en Synagoge, ja, aan Vrouwensynagoge, en
twee-driemaal in een jaar een avond met een paar potsenmakers vol wereldlucht aan
zich, in het Danshuis? Nu, zij zou toch de eenige niet zijn die zoo'n onschuldige
beweging buiten de grenzen van haar kring waagde? Wat hoort men niet vertellen
van de burgeressen en poortersdochters, en van de Riddervrouwen op de eenzame
kasteelen, met priesters en vreemde Ridders? Komt men in het Bediendenhuis of
daaromtrent op de Plaats en vangt men daar gesprekken of toepasselijke kwinkslagen
en grappen op: het bloed stijgt je menigmaal naar het gezicht, maar niet altijd van
schrik of schaamte. Weten de meisjes dan nog altijd niet tot de laatste toe, dat Ridder
de samenvatting van alle mannelijke deugden beteekent, die men ook weer in één
enkele onder kan brengen: durf om het leven te genieten? Dwars door alle
belemmerende gevaren heen: het leven grijpen en eten. Ridder, veel meer dan Keizer,
die tot macht gekomen, de grenzen van de zelfontplooiïng om zich moet bouwen,
Ridder meer dan geestelijke, die in de doorbreking van die grenzen valschheid van
zelfbesmeuring in het liefdesgeluk moet mengen; Ridder meer dan koopman, wiens
huis en hof van hoever ook, hem tot inperking en regelmaat maant; Ridder is de
wezenlijke mangestalte van alle vrouwelijke heimwee: het mooie wil, met het mooiste,
zijn top van werkelijken bloei beleven. Want als de meisjes dan niet mogen leeren,
zij denken toch, en zijn er niet blind voor dat de veel wetende Joden het leven te
dienen als de hoogste plicht leeren, maar het den kinderen en ook zichzelf bij afgepaste
porties te genieten voorzetten, en al het andere als onheilig en verboden weghouden.
Hoe dan tevreden te zijn, en wie is het? O, de macht die de wet houdt, is groot en
verschrikkelijk. Maar heeft men niet zelf ook eene? En kan men daarmee niet minstens
een kleine ondeugendheid wagen die toch voor het eigen bewustzijn al bevruchtend

*) Fragment van: ‘De Knaap uit Worms’, te verschijnen in het voorjaar.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

335
is en een heimelijke victorie over de domheid rondom, die radeloos maakt? Ja, in
eigen kring, verborgen streelende blikken genoeg, en van de jodenjongens: in
onvervulbare begeerte verstikte woorden van hopelooze liefdespiegeling jegens het
mooiste meisje van Keulen dat verzegd is. En die kring is zoo eng niet eens: de zoons
van de Christen poorters verbleeken in haar nabijheid, en maken hun buiging met
monden die beven. Maar is zij koopmans-dochter of niet? Wel, wat wint zij er bij,
zich van de burgerknapen buiten haar gemeentekring meer te laten welgevallen dan
hun hunkering die niet meer streelt dan met de zekerheid dat zij mooi is: een
dagelijksch inkomen, legem wobosor, noodig voor spijs en drank voor het onderhoud
van haar allereerste vrouwelijke behoeften? Dan is Simcha niet slecht bevallen: een
lieve, sterke man, zijn geur is goed, vertrouwd en frisch; zij zal eng verbonden met
hem raken. Maar dat voelt zij: te eng om zich aan over te geven zonder een poging
te hebben gedaan dat verband tot gisting en uitzetting te drijven en in het verborgene
om den hoek daarvan den horizon te hebben afgekeken die de liefde voor hem en
haar als een blijvende zonnespiegel in levende beweging zal houden. Simcha, dat is
de Wet die haar zoetheid heeft, diep-omsloten geproefd tot het einde vol waardigheid
en verdorring. En dat daarbuiten, dat is de prikkeling van haar wrok om de
onopgelostheid van leer en wereld, van haar woede om de geringe opbrengst van
zooveel bezongen vrouwelijke schoonheid.
O, zij stemde het volmondig toe: zij was mooi. Zoo welverzorgd en bespraakt
daarbij. Zij hoorde haar jonge stem met zacht opwindende genoegdoening zingen,
maar waarom ging zij niet verder, die stem, tot alle bloemen, op alle wijnbergen, in
alle parken van alle burchten? Haar jonge blanke zacht-ronde armen hadden toch de
jonge veerkracht van vleugels: zij wilde er ver, ver in de wereld haar stem en haar
welriekendheid en haar donkeren en blanken glans mee laten kennen, en de jonge
kracht van haar gezondheid voor duizenden laten wentelen in het licht, dat het
levensteeken daarvan in de oogen aan geluk-aandragende kracht verduizendvoudigen
zou. Wie kent niet de groote rijke stad Keulen, en wie weet niet van het mooiste
meisje daar: van Hanna bas Jitzgak de Opperparnas? Ja, wie weet er niet van?
Honderdduizenden weten er niet van, en hebben haar nog niet gezien, gehoord, en
met krenking in de stem haar toegesproken.
Maar de Ridder, dat is het kernpunt in die wereld, naar buiten gekeerd, en dat al
wat zich erop zetten durft, mee naar binnen in den cirkel doet reizen om het verband
te leggen tusschen het kleine en het groote, tusschen het opgeslotene en de schitterende
Ruimte, om het kleine tot grootheid, het plekje tot wereld en het afgeslotene tot
ruimte te doen worden. Zijn snellend paard en de drieste maat-rit van zijn armen
brouwen de dronkenschap van de Reis die het bloed in het uiterste vermogen van
zijn strooming beproeft en er nieuwe sappen in toebereidt die licht toevoegen aan de
oogenvensters
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en die de bloesem op koon en lippen bestendigend onderhouden. Terwijl zijn zwaard
beschermt en elken tegenstand splijt die de duizelende vaart door dien met rose
bloeiende takken behangen droomtuin zou willen remmen, keert zich het ongekende
groetend naar U, waar de ruimte hem als haar werkelijken meester erkent, tot hij
onder ingehouden stap, bij opgerichte en blozende hoofden, de blikken tot hun grenzen
open en de monden trotsch, u binnenvoert in de wereld stil en schoon van
bewondering, het bekronende einddoel en de torenende troon van de hoogste
waardigheid.
‘Gij moest toch een Riddersvrouwe zijn. Op de tribune zitten bij de toernooien.
En mijn overwinningen zien. Hoe zoudt ge daar mooi zijn.’
Zijn oogen monkelden nu vrijer, toen hij haar dan alleen bij de markt ontmoette,
na een groet zoo diep dat het was als kon zij zich met één slag zijn gelijke rekenen.
Verscheurd door haar verknochtheid met de wet, die haar met liefde en angst voor
het hare vervulde, en door deze brandende zucht naar uitbreiding, en die overmachtige
nieuwsgierigheid van lippen en buitenste zinnen. Nieuwsgierigheid was het die haar
dreef, ook toen hij meer verlangde, toen zij zich vooroverboog van het hare af naar
een spanning die al vreeswekkends voor haar bereid hield. Toen zij, in den greep
van zijn wil, die zich door bedwelmend vleien en nog ontzenuwender eischen over
haar gelden deed, niemand had om vertrouwen en steun van te nemen nieuwe
samenkomsten met bonzenden harteslag tegemoetvluchtte en eindelijk in dien heeten
vloedgolf van zijn begeerte allen weerstand als was voelde wegvloeien. Tot den
gedroomden hemelren toe, voorop zijn paard, tusschen zijn sturende armen in en
met zijn brandenden adem in haar hals, naar zijn tent.
Een uur rijdens aan Keulens landzijde in redeloozen galop van beven en
verwachting, en na een schijndood van haar hart, een nacht van angst en wilde
nieuwheid die vernietigt en opnieuw geboren doet worden. 's Ochtends bij het
ontwaken, een zwervende koningin, wapens rondom en buiten de tent rauwe stemmen
bij voetstappen die omzichtig verwijderd blijven. Een eerste verzadigdheid der onrust
van jaren, het gloren, in den vroegen lentedag, van het bewustzijn van een nieuwe,
innerlijke orde, die de blikken wel het eerste uitzicht op de gedroomde Ruimte schijnt
open te leggen, en het omzien naar den sterken blonden man die haar al dit
verbijsterende maar toch goede met zijn geweld heeft aangedragen en van wien zij
nu de vriendschap tegemoet ziet. De vriendschap die haar ook het evenwicht zal
geven tegenover de stille, langzaam opstijgende ontzetting om dien bloedigen
ondragelijk-pijnigenden breuk met al het hare van gister, dien breuk dien zij immers
zoo ver niet had willen scheuren, maar die hij met zijn kracht van kussenden mond,
de adembenemende tang van zijn armen en de verpletterende overmeestering van
zijn zinnen-vaart tot aan den laatsten rafel toe scheen te hebben doorgedwongen.
Tegen die ontzetting, waarmee zij de wereld van
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Vader, Moeder, Esther, Simcha, Simcha's zijnen in Worms en al de duizenden daar
en hier en overal aan den Rijn en daarbuiten in de wereld van Pesach en Thora,
instaart als een aarde vol bekende gezichten bleek van schrik, ongeneeselijke
teleurstelling, verachting en uitstooting en vervloeking, tegen die ontzetting zal hij
haar ook de genezende vriendschap toewaaien. En die vriendschap komt, als zij zich
naar hem omwendt. Hij lacht haar toe, hij is al gebaad en gekleed, en in een hoek
van de met tapijten belegde tent staat hij bezig met een soort lichaamsoefening: een
stap vooruit, een tred achterwaarts, en het zwaard in zijn eene hand naar voren
gestooten, en het zwaard, krachtig rechtgehouden, vreeswekkender nog, terug. Het
is een mooi zwaard, lang en blinkend, met dofzilveren kruisgevest, sober en
indrukwekkend door een enkelen robijn verlevendigd. Een zwaard is haar niet vreemd:
vader Jitzgak heeft er een en neef Liebermann, en Simcha ook, en vele, vele anderen
der haren. Maar een zoo lang en meedoogenloos heeft zij nog nooit gezien, en de
eeredienst die hij er daar in den hoek van de zeeflichte tent mee drijft, zet het in haar
verbeelding als een ding van Heidensch omstreelde wreedheid. Het gooit zijn
messenglinstering tot een killen harden grijns van verachting jegens al haar naakte
warme leven in haar hart. Het mag dan zede zijn, naakt te slapen: nu hij in dit
oogenblik haar bed genaderd is, heeft zij met een bontgeweven kleed haar naaktheid
snel bedekt. Waarom brengt hij dat afschuwelijke zwaard ook mee; waarom weet
hij niet dat een Joodsch meisje dat niet verdragen kan? Maar zij weet al dat hij voor
haar afkomst onverschillig is, en dat hij haar in tegendeel zijn eigen zeden wil leeren.
Terwijl hij op het gevest van zijn wapen steunt, buigt hij zich over haar en kust,
voor dit oogenblik iets te gulzig, haar mond.
Dan ziet hij haar aan, en zegt:
‘Is je vader een héél rijke Jood?’
De ontzetting in haar oogen scheert zijn glimlach weg, terwijl zij zich een eind
omhoog richt, het hoofd achteruit.
Hij antwoordt daarop:
‘Je kunt niet meer terug naar hem. Heeft hij veel goud?’
Hij was enkel wat verbaasd, niet getroffen noch bevreesd, om haar houding. Zij
was bleek geworden, en haar mond opende zich een oogenblik, dan werden haar
volle lippen weer een gesloten vastheid. De glanzende oogen in het witte gezicht
wendden zich van zijn gulzigen vooruitgebouwden mond, dien zij met haar diepste
dierlijke bewustzijn niet afstootend scheen te vinden - naar haar blanke hand. Daar
heeft zij een ring met drie schitterende steenen op het zware en fijnblonde goud. De
lange vingers van haar andere hand gaan er langzaam heen en schuiven hem los. Zij
reikt hem zonder een woord de kostbaarheid. Wat is er aan haar? Zij deed nog een
blik glijden langs haar beide gouden armbanden maar roerde er niet aan: zij durfde
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niet, zij waren geschenken van Simcha's vader. Hij vindt haar als tastbaar en levend
maanlicht, Otto, als een soort eetbare maan, en dan nog met iets verrassend
koninklijks. Zij is veel mooier nog dan tevoren, zoo, en hij heeft een gevoel van
trotsche voldoening, dat hij haar zoo gemaakt heeft. Zij komen ook uit het Oosten,
de Jodinnen. Zoo vinden ze daar de Kruisvaarders, straks. En hij, hij vindt ze hier,
op zijn heilige Tocht hier, mooie Oostersche vrouwen, en goud.
‘Ik heb je gered,’ zegt hij, ‘ik zal hem aannemen als een geschenk voor dezen
nacht. Je weet nog niet dat ik je gered heb. Wij hebben veel goud noodig voor onze
Tocht.’
Hij nam de ring, door zijn langdurige armoede blind voor zijn beschamend gebaar,
en tegenover de Jodin, die hij voor die onwaardigheid niet gevoelig achtte.
Zij rukte zich nog verder achteruit op haar bank. Wat verwacht hij van haar?
‘Alle Joden worden gedood,’ zegt hij.
Hij zag in het verwrongen gezicht van een zooeven nog mooie jonge vrouw. Het
keek hem aan met wegschietende pupillen, met een mond waarin een vraag als een
kreet verstikte. Toen bracht zij met oogen vol ontzetting eruit:
‘Vannacht? Vandaag?’
‘Neen, maar binnenkort.’
Haar blikken zochten vreemd, langs zijn beenen, met een zijdelings vaststellen
van hun eenheid met het zwaard, omhoog, naar zijn gezicht. Zij liet zich achterover
vallen in het blauwe kussen en sloot de oogen als een zieke. Haar mondhoeken trilden.
Hij zette triumfeerend zijn zwaard weg, kwam weer en nam haar hand. Zij trok
ze terug, maar heel langzaam.
Mooie vrouwen, heele steden vol, en goud. Wat kan hij nog meer verlangen.
Eindelijk breekt het volle eerlijke Ridderleven weer voor hem aan. Daarvoor is hij
toch geboren en in de wereld gezet. Armoe en leed had hij jaren lang, en schaamte
daarom. Zijn vader en hij moeten die ontzettende jaren wreken. Hij gaat zijn heerlijken
Ridderstand weer beleven, de uitverkoren stand; hij doet zijn plicht.
***
Met bijgeloovige zekerheid, die den loop van een sombere drift tot grond had, wist
Simcha dat hij Hanna vinden zou. Een domheid, om den Rijn te zoeken, waar hij
met Liebermann gereden had. Hij wendde, alleen uitgegaan, zijn paard naar den
landweg buitenwaarts, en na een halfuur stapvoets te hebben gereden wist hij dat uit
een stofwolk in den jongen hellen middag zij zich zouden losmaken. De snelheid
van de beide paarden minderde in de nadering; hij zag een van de twee dieren door
een vrouw schrijlings bereden;
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hij beefde. Leek dit dan niet een Gods-gericht, dat zij hem zoo moest worden
toegevoerd? Zij leefde, tot beminnen gereed. Hij was zeker van haar, behalve van
de kracht van zijn rechten. En Hanna had in Simcha heel de wereld van haar zoetste
en warmste eigenheid zien naderen. Het eerste wat zij zei was:
‘Heer, het is mijn bruidegom. Gij moogt hem niet dooden.’
‘Dan is het zijn tijd nog niet,’ zei Otto na een paar tellen.
En Hanna, bij het slinken van den afstand tusschen haar beroering en dit gezicht
dat haar liever leek dan zij zich bewust had gemaakt, voelde zich alle kracht ontzinken.
Op enkele meters van Simcha af, moest zij den teugel loslaten, haar gezicht was als
was en zij was bezig van haar paard te vallen, toen twee handen haar grepen: een
van Simcha, de ander van Otto.
‘Heer laat mij gaan,’ fluisterde zij, ‘ik kan niet meer. Ik moet hem spreken.’
Otto was dit alles verwarrend vreemd. Hij vond dat hij met haar weg moest rijden,
maar hij durfde niet. En die Jood, die bruidegom. Hij wilde zijn blik ontmoeten, maar
Simcha sprak zelfs de weinige onvermijdelijke woorden zonder naar hem op te zien.
Dat maakte den jongen von Leiningen bitter van woede en ergernis, maar het maakte
hem machteloos. Hij moest het slikken, en slikte het, dat hij volkomen door die twee
beheerscht werd, toen Simcha mompelde, nadat zij Hanna op het gras hadden gelegd:
‘Laat haar zoo liggen. Ik zal haar dadelijk bijbrengen, als ik terug ben.’
Want Joden moest hij de geneeskunde overlaten.
Simcha kwam met zijn doek gedrenkt terug en bette Hanna tot bewustzijn, aan
slapen, voorhoofd, mond en polsen. Zij sprak geen woord, eer zij was opgestaan.
Toen zei zij, met onaanvechtbare rustigheid, bijna plechtig, en met een blik tot Otto
waarin vertrouwelijkheid tegelijk met een bevel werd uitgezonden:
‘Vanavond of morgen ben ik op de afgesproken plaats.’
Hij knikte, met een zijdelingschen blik van geringschatting en bevreemdheid naar
Simcha, en zij gingen zwijgend uiteen.
***
‘Waar gaan wij?’
‘Ik kan niet naar huis.’
‘Nee. Laat ons verderop gaan. Ginds achter de wijnbergen is bosch.’
De paarden waren nog frisch, want Simcha had bij Heinrich het zijne gelaten na
den langen tocht, en zijzelve, zij waren na de ontroering van die hervinding en onder
de herademing in de vrijheid tot elkaar uit te spreken, open en onvermoeibaar als in
den vochtigen dauw van een nieuwen dag. Hoe kon Simcha's somberheid stand
houden? Hanna naast hem was het alsof zij, onder de poort door van die eerste
stappen, een nieuwen tuin vol begroeting
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en aanbidding binnenreed, met bloemen die de glinsterende tranen van een andere
maar diep-vertrouwde heerlijkheid gezwollen deden staan; zij onderzocht van terzij
Simcha's trekken, en was tevreden. Zij had, na die korte onmacht, haar kleur
teruggekregen, en het duurde niet lang of na het spel van strakheid der eerste vragen
en antwoorden, werd die kleur tot een blos bij warmroode lippen en glans van oogen,
die als de bloemen van haar tweeden tuin vernietigender voor Simcha's weerstand
was door den vochtigen afschijn van tranen die zacht doorbraken en weer weken.
En dan was er die vriendelijke nevel die hem hielp - was het God's zegen van een
stuk herstel? was het Zijn beproeving? Hij wist het niet, maar drong er zachtjes in
verder en liet er zich door verhullen; het was de nevel van den leugen.
‘Hanna, ik was je bruidegom.... zeg mij.... die Ridder.... is hij het nu?’
‘Ik ben toch met jou meegegaan, Simcha.’
‘Hoe komt dit alles?’
‘Ik was een onvoorzichtig meisje....’
‘Ben je bij hem geweest, al dien tijd?’
‘Bij hem?.... Je moet er niet te veel van spreken, Simcha. Ik was verlaat. Ik kon
niet meer terug naar huis. Een onvoorzichtigheid.’
‘En verder?’
Zij wist al dat hij den moed niet meer had, de waarheid te hooren, evenmin als zij
om ze te zeggen.
‘Ik moest me door hem nachtverblijf laten verzorgen. En toen was ik radeloos. Ik
kon ook den tweeden dag niet terug. En nu....’
‘En nu?’
‘Nu ben ik hier.... naast.... naast mijn Bruidegom.’
‘Naast jouw bruidegom?’
‘Naast mijn bruidegom. Simcha, mijn bruidegom. O, het leven is heerlijk en groot.’
Zij meende het oprecht, voor dit zoete omvangende uur, zoo vol rijke beleving.
Haar blik was zoo innig dringend en in bezitnemend (het was een némende blik en
geen vragende, maar Simcha onderging er alleen het zachtgrijpende verlangen van
de vrouw van) dat hij zwijgend voortreed en nog steeds onder dien blik die aanhield
en waarvan hij te veel scheen te eten, al spoedig zei: ‘Zullen wij hier afstappen en
ons neerzetten?’
En nu moest het wel wéér te laat worden. Zij had den weg naar huis afgesneden,
zij had geen ander onderdak dan bij von Leiningen. Von Leiningen was nu uit hun
verband gedreven, ook voor haar, want toen zij tegen een jongen mosheuvel zaten,
bij ruischende populieren, en het langademig gehinnik van den wind door de dennen
onder een hoogen blauwen hemel van vollen middag, toen wierpen haar het
schuldgevoel dat hij niet kende, en de gewekte zinnen in overmatig stroomende
teederheid den jongen bruidegom toe.
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Zoolang het dag bleef, omstond hen de roerloos toeschouwende aanwezigheid van
den boschheuvel, zijn stille stammen en de samenruisching, fluistering en lange
mompelingen en kreunen van kruinen en zuchtende toppen. Verderop de zandgele
glooiïng, bezet met kleine samengestelde eenheden, bosschages van sparren of eiken
met afnemende kruinenhellingen, hier, en daar, hooger, lager, en terzijde, nog
achterwaarts, en verder, tot zoover zij zien konden: vriendelijke, maar toch waakzame
getuigen. Het doorlichte karmozijn en steenrood van vroegen bloem en bes ontsteekt
voor hun benevelde oog nog wel ontmoete maar onuitgesproken verrassingen, en
een eekhoorn daartusschen rijdt als een rossige schaduw langs een den naar een
pluimenden tak, waar hij hen met doffe vliesoogjes in roestige venstertjes ouwelijk
en bang bespiedt: hij toont met zijn vorm en beweging dat dit alles levend is. Zoolang,
in dit volle licht en de eerste jachtende hitte van het jaar, wordt het een feest tusschen
hen van overgevoelige, teederheidoverladen hereeniging, en Simcha die den arm om
haar slankheid waagt te leggen, neemt daarop de geefschheid van haar mond aan als
een voortzetting van de kussen in zijn slaapvertrek, en eet den gloed van haar lippen
en van haar welriekenden adem, geschokt van geluk om haar verzekeringen, en met
betraande oogen als de hare.
‘Ik heb je ook lief,’ zegt hij buiten alle grenzen van zelfbewaking ontroerd,
‘lieveling, mijn liefste, mooiste, heerlijkste, mijn eigen bruid, mijn vrouw....’ Nog
nooit heeft hij zoo gezeten, nog nooit heeft hij zoo tot een vrouw kunnen spreken,
want dit is toch niet geoorloofd en niet mogelijk in het leven; en dit is dan de eerste
belijdenis van zijn liefdekracht, en hij bidt ze uit zonder eenige rem, hij telt zijn
opgespaarde schatten uit zonder eenige knibbelarij of korting, tot dit meisje dat mooi
is en verrukkelijk, en dat alle versloten bewogenheid van zijn hart tot vorm wil zien
worden. Heel en al vertrouwen is Hanna, en zoo bekoord door die onbevangenheid
en die blinde kinderlijkheid, dat zij een genot proeft dat haar toch nieuw is, dat dat
wat zij zoo bekend meende, haar een verrassing opent, dat zij de gelukskansen bij
zulk een Simcha grooter ziet dan zij verwacht had.
Zeker, men speelt met die goedgeloovigheid, maar de moederlijkheid vindt er een
reinheid in waarmee zij, na woorden van spot en beklag, wegsluipt naar de uiterste
hoeken van het hart om het daar te heiligen en er een verborgen feest van aanbidding
mee aan te richten. Dat is een liefde die niet altijd geldend mag zijn, maar die nooit
kan vervuilen. Zie, hoe hij alle onopgelostheid van haar verblijf bij Otto vergeet, en
het meisje dat hem ontroert, onvoorwaardelijk gelooft, omdat zij zegt dat zij hem
liefheeft. Zij wendt haar blik af en droomt voor zich heen, zoo denkt Simcha. Hij
laat haar. Het is toch zeker ook niet zoo eenvoudig voor haar, van zichzelve goed te
keuren dat zij hier zoo met hem zit? De ontwikkeling van de dingen heeft het zoo
opgedrongen, maar hoeveel aarzeling moet haar niet remmen;
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deze vaart van vrijgevigheden, die ongehoorde overtredingen zijn? En Hanna staart
terzijde, en heeft het gevoel of zij, daar in Otto's tent, een heel varken rauw en met
ingewand en al heeft zitten opeten. Ongelooflijk is het voor haar wat zij deed, en
ongeloofelijk moet het zijn voor dezen jongen. Zijn doodsvijand, en de doodsvijand
van al het hare, heeft zij haar eerste heerlijkheden gegeven, in een vreeselijker en
liederlijker zelfbevuiling dan de waanzinnigste afgodendienst. Ja, zij is zoo onrein
als een zwijn, en niets minder. Onuitsprekelijk moeilijk, de innerlijke rillingen
verborgen te houden die, van afschuw jegens zichzelf, bitter door haar optrekken.
Afschuw voor zichzelf, sterker dan jegens Otto. Want de man neemt: het is zijn recht,
zoo meent zij. Maar de volkomen vernietiging van haar reinheid, die innerlijke wond,
die nooit meer af te wasschen onderdompeling in rauwe vuilheid, die haar ingewand
tot enkel onreins heeft gemaakt, die kan haar zichzelf alleen nog maar als een dier
doen zien, tegenover dezen jongen die zij daarmee onherstelbaar heeft bestolen. En
terwijl het daglicht slinkt, en een fluweelen avond de wereld rond om hen doordringt
en in bezit neemt, trilt zij in de verwachting van een nog dieper genot, en legt zich
steeds vleiender, steeds eischender tegen hem aan en haar mond steeds stiller en
indringender op zijn lippen.
‘Blijven wij hier?’ fluistert zij, ‘ja? blijf jij nu hier bij mij? - mijn bruidegom? mijn man?’
Het was voor haar een tweede bruiloft, een honderdvoudig doorsidderd genot: van
het nu volle liefdesspel met den jongen wiens geur haar smaakte als een verrukkelijke
vrucht uit de eigen tuinen, wiens kinderlijkheid haar een nog ongekende lust schonk
en bij wien zij de boven heel dat feest uitstijgerende dronkenschap vierde van de
plotselinge omwenteling van haar afgedwaalde gevoelens terug naar het eigene toe,
zoo diep dat zij haar heele wereld in haar beste sappen er mee indronk. Haar heele
eigen wereld, het edelste, het meest wezenlijke daarvan voor haar, zooals iemand,
wat hij jaren lang met het welbehagen van het leven zelf om zich heeft geroken, nu
eindelijk in vasten vorm gaat bijten en eten. Zoo was zij de zijne, in een overrijk
mengsel van ontroeringen. Hij die zijn eerste volle liefdesgeluk beleefde, ontving
dit alles als een geschenk van haar eenvoudige overgave, en werd er tot zijn uiterste
lichaams- en hartsontvouwing door opgedreven. En daarna, toen zij met de armen
om elkaar nieuwe, zachte kussen wisselden, zei zij, zacht:
‘Nu ben ik jouw vrouw, Simcha.’
‘Je bent mijn vrouw,’ zei hij.
Hij steeg door die plechtige toegedaanheid tot een wijding, waarvoor hij een
bezegeling zocht. En hij ging rechtop zitten, en terwijl hij met de eene hand haar
leest hield, nam hij een ring dien hij van zijn vinger had getrokken, en schoof dien
aan de hare: in het bosch, in den koelen, maar lichten
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lentenacht, sprak hij tot haar verbaasde maar ontroerde oogen de woorden van de
werkelijke ‘goepah’ uit:
‘Hary at mekadesjes lie betaba-as zoe, kedas Mosché we-Jisrael....’ (Zie, door
dezen ring zijt gij met mij in heiligheid verbonden, zooals Mozes met Israel). Hierop
omhelsde hij haar in een langen kus; Hanna schreide. Het was eerst de uitzonderlijke
genieting van zijn vondst, het vermogen om het ongeoorloofde met het heilige te
doordringen en dit ongekende mengsel van wezenlijke verheffing te bereiken. Zij
vierde alles mee; in twee werelden stond haar liefdetroon. Maar weldra was het niet
enkel vreugde meer, dit schreien; was het de huivering van nacht en bosch rondom,
die haar laatste genieting verlamde? Na de ontroering om zijn volgzame plechtigheid,
de ontzetting om hun werkelijke bevinding? De schrik bij de gedachte aan dat andere
ring-geschenk, dat zij met een ander soort plechtigheid, half uit vrees, half uit
noodlottige verbondenheid, daar in de ochtendlijke tent had gedaan; en de onhoudbaar
wordende beklemming om de moeite, dat bij deze vertrouwelijke feestelijke teederheid
nog steeds te blijven verzwijgen? Men begon met een kleine on-oprechtheid, zij
voelde het, en de leugen-last werd verstikkend-zwaar. Maar zij zou geen dochter van
Rabbi Jitzgak geweest zijn, als zij niet van volhouden wist, doorgedreven tot in de
verblindheid toe. De vrees kwam op en ook die deelde zich aan Simcha mee. Want
langzaam, terwijl de geestkracht van het bloed zich legde en terwijl hun het verfijnde
vermogen tot een rustig overzicht ontbrak, drong zich als een monsterlijk lichaam
een kil-gladde zijde van hun wereldbeeld in hun blik, onbegaanbaar, terugwerpend
en doodelijk beangstigend. Zij wist dat de beide huwelijkstronen in die twee werelden,
ook beide zonde-tronen en zelfs onbewoonbare zetels waren; en dat ook dit samenzijn
door niets gezegend werd, tenzij dan door het genot van deze uren zelf, dat wist ook
Simcha met haar. Hierin meende hij alles met haar te deelen, in die beklemdheid,
dat zij nu rondom alle verband met de wereld hadden afgesneden. Haar radeloosheid
kon hij niet kennen, dat de eenheid die hij tusschen hen wilde bewaren, in haar
voorstelling ook straks in een wijde grondeloosheid alom uiteen moest vallen. Naar
die afgrond zag zij zich met hem heenrollen, bewuster dan hij van die zwarte nadering,
en hun omhelzing moest haken tot een verstarring, die een vooral voor Simcha
ontzenuwende verwijdering vroor. De wrangheid ontstond van nieuwe pogingen tot
nadering, een handdruk, een kus, als wilden zij hun onttroning opheffen door ze in
elkaar te verbergen, zonder toch in eenig heil daarvan te gelooven. Een kleine genade
kwam met een korte volledigen slaap; zij ontwaakten door het licht en de nieuwe
vrijmoedige daggeluiden van kleine vogels en fladderende korhoenders; alle laatste
flarden van donker had de kortstondige lentenacht tusschen de boomen en van de
hemelruimte weg, teruggenomen. Een paarse schaduw, als het achtergelaten
stofblijfsel, broeide nog tusschen de lage
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eikenstruiken. Een rijke verheuging was nu weer het bosch rondom, die duizenden
en duizenden stammen, die allen hun eigen leven toonden: in hun naakte vriendelijk
rijzende lijnen, of geestiger in de korte en allerkleinste kinderlijke groene twijgjes
die zij aan hun malsche huid naar buiten gestoken hielden. Ontzaglijk was het leven
overal, in bloed en sappen. Vooral die dennen, hun naaste buren sinds gistermiddag,
waren wonderlijke mannengestalten. Paars, helder-paars in hun dag-omlichting,
waren ze hem in de oogenblikken van overgegeven beschouwing als geheimzinnige
menschelijke wezens voorgekomen, waarvan sommige een soort weemoedig meelij
en ook wel stille vrees in hem opriepen. Want behalve de stille rechte die als dunne
reuzen de kruinen eenparig hoog droegen als groengelokte hoofden, en enkele wier
stronken volkomen als menora's, als tempelkandelaars gebogen waren, stonden er
ook vele met één arm recht gestrekt, lang, als met een lans verlengd, roerloos en in
dweepzucht verloren onder dat bij na regelmatig mompelen van bezwaren, op de
golving van den wind, de verte toe. Allen hadden zij die houding van berusting in
een natuurlijk leed, als verdoemden wien niets anders blijft dan het lot te dragen tot
het einde. En aan den hemelhorizon stak de zon een breed uitzettend gloedgeweld
op, kop en stroomwijde voorhoofdrimpels van een ontzaglijke over alles. Simcha
glimlachte daar verrukt over: ‘als een bruidegom die uit zijn slaapvertrek komt,’ zoo
hadden de Joodsche dichters van de zon gezongen. Bij die verkwikking en het
verdwijnen van den nachtgeest, die in het laatste uur hen scheen te zullen verstikken,
vonden zij nu althans den moed tot spreken, al was het dan ook zacht, en al was het
dan ook zonder blik in elkaars oogen, en met omlaag gewende hoofden. Eerst zei hij
nog, maar nu al met een tikje weemoed, terwijl hij wees op een berm die als met
dunne eikentwijgjes bestoken scheen: ‘Je bruidsgebak, Hanna!’
Zij glimlachte, met een traan. Toen begon hij:
‘Je weet toch van Speyer, Hanna?’
‘Ik heb het gehoord. Ze hebben de vlucht moeten nemen?’
‘Je gelooft niet aan gevaar?’
‘Zij willen zich wreken.... Hij heeft mij toevertrouwd....’
‘........’
‘Hij heeft mij gezegd dat alle Joden gedoopt of omgebracht zullen worden.’
‘Gedoopt?’ Hij staat gedrongen, gebogen onder dien aanval van benauwenis, die
zijn hart omgrijpt en tegelijkertijd in zijn hoofd prikkelt, omdat hij in deze gesteldheid
met haar, niet eens over redding kan denken. Redding ja, want Worms, Worms! op
een halve dagreis van Speyer af, waar de Kruisvaarders die nederlaag geleden hebben.
‘Heeft hij jou willen doopen?’
‘Nee.’ Een massieve bal schijnt uit haar ingewand naar haar keel op te dringen.
Zij moet zich spannen om te kunnen blijven spreken en zij ziet heimelijk naar hem
op: het is toch onbegrijpelijk dat hij haar nog gelooft.
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Maar zij heeft het snel te aanvaarden en het voordeel er van te nemen. Want het is
immers weer dag, en Simcha, haar jonge man, is knap. Zij geniet nu toch weer van
de mogelijkheid, zijn gevoelens van bezitsrecht en teederheid tot bloedige steigering
op te drijven, haar schoonheid en beproefde begeerlijkheid ter wille. Ja, het is bijna
jammer: zooveel goedgelovigheid belet haar verder te gaan.
‘Wat wil hij?....’ begint Simcha opnieuw.
Hij richt zijn hoofd op, maar ziet langs haar heen. Zoo lachwekkend ver is de
gedachte, na dezen nacht nog wel, dat hij zelfs zijn aarzelenden en zoekenden aanloop
naar een vraag omtrent Otto's bemoeienis met haar, teniet doet en den gang ervan
omlegt:
‘Wil hij Keulen aanvallen?’
‘Dat weet ik niet. Hij heeft bevelen af te wachten.’
‘Als het hem bevolen wordt....? zal hij Keulen niet verdedigen?’
Zij zweeg.
‘O, Simcha!’
Op het gele heuvelzand langs den boschrand, hield het platte lompe lichaam van
een harigen bruinen beer stil, en kop met oogen scharnierde in hun richting. Simcha
zag het eenzelvige kijken van de kleine oogen, en bij licht geheven snuit, het proevend
snuiven van hun geur.
‘Blijf met me praten, Hanna,’ drong hij, ‘kijk me aan en spreek verder, dan zal hij
ons niet aanvallen.’
Zelfs geen greep naar zijn wapen deed Simcha, en bleef met Hanna bezig.
‘Doen alsof ze er niet zijn,’ mompelde hij tot haar, ‘soms helpt het.’
De beer gromde iets terug, en ging zijns weegs, de lichte, zandige heuvel af, rustig,
wandelend, zonder omzien. Wonderlijk, als het dier ver genoeg weg is om hem van
de spanning te doen opademen, hoe Simcha ook daarin weer het menschelijke van
de verschijning meent te hebben gezien. Hij weet hoe het lichtere geelachtige vlekjes
in de bruine huid rondom zijn neus had, hoe dat iets eigens van een eenlijk-bestemd
wezen bracht, en hoe die verstandige blik in hun richting, het speurende snuiven en
het verwerpen van de nadering, het alle geestelijke omtrekken had gegeven van een
zelfstandig droomend en denkend, zwervend schepsel. Hanna, die de hand op haar
borst lei om haar voorbijen angst aan te duiden, zette groote oogen op om zijn
woorden:
‘Hanna!.... het was geen beer!’
‘Wat? Geen beer, Simcha? Wat was het....?’
‘Hij heeft geroken! Zag je niet? of wij onrein waren. Wij waren niet onrein. Hij
is verder gegaan! Geloofd zij God, wij zijn niet onrein!’
(Jooisie met de voet.... wat had hij hem te zeggen?)
‘Waarom haten zij ons?’
De vraag schokte haar tot een angst zonder uitweg; en zij begreep er
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den grond niet van. Zij zag radeloos rond, met een inslag van ergernis jegens den
jongen die zoo sprak. Maar er was geen huiselijke bezigheid hier, waarmee zij zich
kon afwenden. Zij speelde met een grasje. En haalde de schouders op.
Hij kon zich zijn verslagenheid niet bewust maken, om haar verzwijgen van die
vraag tot den man die hun doodsvijand was en haar nochtans hoffelijk had bejegend.
Hij zat een oogenblik met stomgeslagen mond, tastend in het kille duister van haar
houding. Eindelijk zei hij, als antwoord op overwegingen die alleen de zijne waren:
‘Eerst moet jij bij ons terug.’
Het hoofd omlaag, antwoordde ze:
‘Dan zal hij Keulen zeker aanvallen....’
Simcha voelde zich bleek worden, hij wist niet waarom. Hij sprong overeind. Zij
zag met dubbel welgevallen dat hij een man was. Zij wist niet dat het zijn krachtig
geloof in het leven was die hem de wonden die zij sloeg, te boven deed komen, en
zijn overweging dat hier alleen onvolkomenheid en vergissing moest heerschen.
‘Hanna,’ zei hij kortaf, ‘jij moet toch bij ons terug, niet?’
‘Waar zou ik anders moeten, Simcha?’
‘Onze paarden hebben ook verzorging noodig,’ zei hij strak. ‘Hanna, liefste,
waarmee heb je je honger gestild, die dagen daar....’
‘O, ik had wat bij me. En eenmaal bracht hij me wat eten. Brood, vruchten, wijn
en zoetigheid....’
‘Kom mee. Je moet in je vader's huis terug. We gaan naar Keulen. Jij moet ergens
wachten. Ik ga naar je vader. Nu dadelijk.’
‘Waar moet ik wachten?’
‘Ik zal naar neef Liebermann gaan. Jij wacht buiten. Hij moet je zoolang ontvangen
tot ik van je vader terug ben. Kom....’
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Kroniek
Weerglas
Het veertigjarig bestaan van het Amsterdamsche Stedelijk Museum heeft den directeur
C.W.H. Baard aanleiding gegeven tot het inrichten van een tentoonstelling van
monumentale kunst. Daarmede begaf de heer Baard - en met hem het stadsbestuur
waarvan hij het kunstbehoedend orgaan is - zich op gevaarlijk terrein. Immers is de
geheele tentoonstellingsgedachte vreemd aan het wezen van monumentale kunst.
Wil men deze toch exposeeren, dan zijn de r u i m t e l i j k e voorbereidingen en het
inzicht omtrent de werkingen van vormen, voor bepaalde ruimten gedacht, van groot
belang. Wie gewend is schilderijen op te hangen en dit goed kan doen, is geenszins
vanzelfsprekend de aangewezen man om voor vaste ruimten geschapen kunst vormen
uit hun verband te halen om ze zoo goed mogelijk weer de illusie van het vaderhuis
te hergeven in het tijdelijk tentoonstellingsverband. Vaak zou het onmogelijke van
die illusie moeten weerhouden van dergelijke onderneming. Het zou alleen in dezen
hyperbewusten tijd, die vaak uit overmaat van kennis en verstand, den eenvoud van
het levend inzicht en begrip der dingen ontbeert, in het brein van
tentoonstellingsvergiftigden kunnen opkomen om exposities in te richten van de
glasramen van Chartres of van de mozaïeken van Ravenna. Onmogelijk is echter op
dit gebied niets meer. Het zou ongetwijfeld nog worden toegejuicht door
kunstpaedagogen en als een plechtig instructief vermaak worden aanbevolen voor
volksuniversiteiten en reisvereenigingen. Aldus: dierenparken met de beesten in
‘eigen omgeving’; radiouitzendingen van liturgische muziek, enz. Men begrijpt niet
meer, dat het uit zijn verband en van zijn plaats halen van de levensdingen, allen
glans en adem in een doodsche dufheid doet verkeeren, die geen wezenlijke
instructieve kracht meer kan hebben. Het is er mee als met de schelpen aan het strand;
meegenomen naar huis blijken ze vaak een schamel bezit, dat het wonder van de
lichtkracht bij de zee en de straling van het zand niet zonder schade kan derven.
Er is sedert 1890 te veel gestreden en geschreven in ons land over de beginselen
van monumentale kunst, dan dat niet iets daarvan zou zijn doorgedrongen tot het
bewustzijn van overheidsorganen en officicele kunstbehoeders. Getuige het voorwoord
van den heer Baard in den catalogus. Maar evenzeer is dit voorwoord het bewijs, dat
het bewustzijn slechts aan de oppervlakte met monumentale kennis is belast en dat
in wezen het levende inzicht en de werkelijke geest voor deze zaken niet verder
gevorderd zijn dan de jaren omstreeks 1857, toen Alberdingk Thijm zijn ‘Heilige
Linie’ publiceerde.
Hoe anders te verklaren, dat men uit Den Bosch eenige deelen van de eerste
Bossche Wandschildering van D e r K i n d e r e n zou halen en deze op een wijze
zou exposeeren, geheel in strijd met de kern van de werkzaamheid
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van het gansche moeilijke leven van Der Kinderen. De stijlbeginselen van zijn werk
omschreef Der Kinderen vijf en veertig jaar geleden op deze wijze:
‘Er is een mooi stelsel van constructieve lijnen en proporties, er zijn lange wanden,
veelvuldig onderbroken van portieken, zware balken, consoles en vensters, er zijn
zuilen en afsluitingen, een soliede oude zoldering strekt zich in vele dwarse en
wijkende balken over de geheele ruimte, en wijd is de ingangspoort. Maar al haar
vormen zijn gedrukt door de levenlooze bedekking van grondverf en cementkleur.
Wat men ziet, dat zijn de allereerste lijnen en verhoudingen van het kunstwerk;
dat is, als het breede, zware schrijden der basbewegingen in een veelstemmig
muziekwerk. Met passend gevoel dienen deze elementen, de lijnen en proporties van
den b o u w , te worden uitgesponnen en vergeestelijkt tot het lijnen- en
kleurensamenstel der b e s c h i l d e r i n g , opdat de voor vele jaren gebouwde Halle,
gevoeld als een deel nog van ons leven, voltooid worde tot eene den inwoners en
gasten waardig entree in het Huis der Gemeente.’
Hij schreef dit omstreeks 1890. In 1935 hangt men het stichtingstafereel met twee
zijstukken, zonder het belangrijke fries en zonder eenig basement, als een schilderij
zonder kader in een zaal, die niet in het minste nabijkomt de afmetingen van de Halle,
waar Der Kinderen met een uitermate fijn ontwikkeld schaalgevoel, zijn schildering
voor berekend had, uitgaande van de bouwelementen. Wie dan ook vertrouwd is met
de werking ter plaatse, voelt onmiddellijk wat een volmaakt nuttelooze en
inzichtslooze daad verricht is met dit onoordeelkundig ophangen (tegenover ramen
- in Den Bosch is zijlicht - en op foutieve hoogte). Eenige aanwijzing omtrent de
stijlwending van Der Kinderen in den tweeden wand ontbreekt overigens, zoodat het
slechts een representatie ten halve is. Wel is aanwezig de groote teekening (voorstudie
schilderijen Levensverzekering Mij. de Algemeene) de Tijd te paard (de catalogus
noemt dit: triumphator), die gewoon is in een donkeren gang te verblijven van het
museum, maar voor deze gelegenheid met een groote teekening van Thorn Prikker
is verwezen naar de waarlijk volmaakte duisternis van het ingangsportaal, waar met
kunstlicht doorschenen ramen van Joep Nicolas zijn aangebracht. Niemand van het
publiek ziet de teekeningen, het glas weerspiegelt de ramen van Nicolas en wie ze
in diepste schemeringen toch ontdekt, vraagt zich onthutst en met klimmende ergernis
af wat de bedoeling kan zijn van een op deze wijze exposeeren van werken van
overleden kunstenaars, die men voorgeeft van groote beteekenis te achten.
Nicolas begeleidt den bezoeker verder onafscheidelijk op zijn tocht. Er is geen
zaal waarin de stem van dezen gids u niet herhaaldelijk afleidt van de beschouwing
van anderer werk. En wie zich buigt over de talrijke vitrines zal tien tegen één groote
photo's vinden, die alweer N i c o l a s vertoonen. Goed bezien blijft slechts één indruk
achter: dat is een apotheose van J o e p N i c o l a s , die heeft goedgevonden, dat zijn
wrerken op gewone gezichtshoogte
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(o.a, een roosvenster uit de kapel van het St. Ignatiuscollege) met kunstlicht werden
tentoongesteld in ongeschikte ruimten, nauwe gangen, waar het afstand nemen vaak
onmogelijk is. Wat te zeggen van een dergelijke onbescheiden overvloed van werken,
die meer den groothandelaar in glasramen dan den kunstenaar zouden doen
vermoeden. Een ding is echter leerzaam, de armoede der vormen van deze werken,
die door den maker op gronden van weelde en praal werden gemotiveerd, zijn
duidelijk geworden aan hen, die de speelsche bekoringen van een strenger gedoseerden
Nicolas overigens gaarne erkennen.
Wonderlijk is ook de toevoeging van tal van werken aan deze tentoonstelling, die
met de monumentale kunstbeoefening niets te maken hebben. Bescheiden inzendingen,
zooals die van J a a p We y a n d , worden schier onvindbaar in deze drukte, als niet
het gehalte, juist in deze entourage, gunstig uitkomt. Volledigheid ware een dwaze
eisch geweest, maar was er reden Va n d e r M e y , B i j v o e t en Va n d e r L e c k
te doen ontbreken als er wel ruimte over is voor L a m b e r t S i m o n , O t t o v a n
R e e s , Q u i r y n v a n T i e l ? Zelfs de verzorging van den catalogus gaf te denken,
als de lezer bij D e r K i n d e r e n en To o r o p uiterst onvoldoende omschrijvingen
en niet één enkel jaartal ziet vermeld, terwijl de dateering bij N i c o l a s niet te
wenschen overlaat. Het tijdsgebrek, waar het voorwoord van gewaagt, kan voor den
catalogus bezwaarlijk gelden, daar de nauwkeurige gegevens en dateeringen zonder
tijdverlies op eenvoudige wijze bereikbaar zijn. Thans kan zelfs aan den catalogus
niet de waarde van een instructief document worden toegekend, hetgeen toch voor
een officicele herdenkingsgebeurtenis niet te veel gevergd zou zijn geweest.
Waartoe zou het dienen nog verder in te gaan op de waarlijk beschamende details
van deze blijkbaar onvoldoend doordachte en met haastigheid in elkaar gezette
vertooning in daartoe ongeschikte ruimten. De pers was op bekende uitzonderingen
na, voor een belangrijk deel critisch gestemd, wat bij zoo manifeste tekortkomingen
overigens niet verbazen kan.
Niemand zou den heer Baard, die zich eenige jaren geleden op zoo verdienstelijke
wijze heeft ingespannen om de schildering van Der Kinderen voor de Begijnhofkerk
te Amsterdam eindelijk op haar plaats te brengen, de vreugde willen vergallen van
een waardig afscheid met een goede tentoonstelling. Maar wat ter wereld kan hem
hebben bewogen met een kennelijk onder hypnose van Nicolas ontwrichte
tentoonstelling van monumentalen voor den dag te komen, die het publiek slechts
afkeerig kan maken van de vruchten van deze kunstbeoefening en de verwarring
ongetwijfeld nog grooter zal maken. Haast en tijdgebrek - het zijn al heel slechte
verontschuldigingen voor een onderneming, die toch tijdig genoeg had kunnen worden
voorbereid en aangevat.
Monumentaliteit kent geen haast. Monumentaliteit laat zich niet wringen
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in de greep der tentoonstellingsmanie. Monumentaliteit kan niet worden geleerd door
het publiek en laat zich niet tot het publiek brengen in hokken en gangen en onrustige
zalen, met onvoldoend inzicht gekozen en gehangen werken opgevuld, als ware het
een vertooning van onwillige, buitenissige schilderijen van rariteiten bedenkende
schilders. Monumentaliteit komt voort uit de dienende levensaanvaarding en vraagt,
onveranderlijk sedert eeuwen, dezelfde dienende houding der ontvangenis.
Wie ten slotte de moeite niet wil nemen om naar Den Bosch te gaan of andere
behuizingen van kerkelijke of wereldlijke instituten te bezoeken, om er de werken
te vinden van hen, die hun leven hebben ingezet om te getuigen van hun geestelijken
dienst - ook als de tijden het anders willen -, die zal nooit met zijn hart verstaan welke
innerlijke en zuivere krachten deze geesten hebben gedreven tot hun nobel getuigenis.
Hij zal ook de felheid niet begrijpen, die er toe dringt telkens opnieuw en met nadruk
stelling te nemen tegen ondernemingen, die het goede willen maar het kwade
uitwerken, omdat zij gescheiden zijn van de kern dezer dingen, die met het woord
monumentaliteit nog slechts voor een klein deel genoemd is.
A.M. HAMMACHER

Grenzen van het machinisme
De jongste hoogleeraar onder de kunstenaars, L.O. We n c k e b a c h , de beeldhouwer,
heeft 8 October j.l. te Delft een inaugurale rede gehouden, die aandacht verdient in
breeder kring. Niet, omdat hij nieuwe dingen zeide; het is al geruimen tijd vóór hem
gezegd en in menig opzicht bracht hij de veel breeder en principieeler opgezette en
historisch gefundeerder rede van der Kinderen in herinnering, op het laatste
Kunstenaarscongres, 15 jaar geleden, over de plaats van de beeldhouwers bij het
bouwen.
Maar wat Wenckebach zeide, was bekorend en vaak treffend door eenvoud en
stelligheid van een overigens zwak verdedigde overtuiging. Ook hij heeft stelling
moeten nemen. Een ieder wordt daartoe gedwongen in dezen tijd. Maar zeldzaam
zijn de geesten, die bestand blijken tegen de tijdstroomingen en in zekeren zin niet
bij hun tijd ten achter maar aan hun tijd vooruit zijn, omdat zij, met erkenning van
winsten, toch inzien in welke opzichten de tijd zwak en ziek en dor is. Zij begrijpen
of voorvoelen tenminste, waar de bron is van de manifeste evenwichtsverstoringen
op vrijwel alle levensgebieden. In het onmiskenbaar echte geluid van de bescheiden
beschouwing van Wenckebach, niet in het verrassende of streng doordachte van zijn
kwetsbaar betoog, ligt iets van die diepere en eeuwenoude zekerheid, die alleen des
kunstenaars is, en die hem plaatst aan de zijde van de kleine, te kleine groep van hen,
die nog durven opkomen voor karakter, levenden vorm en een geestelijken habitus
voor den mensch in de samenleving en die de berekende eenzijdigheid niet kunnen
aanvaarden van een verleidelijke levensopvatting, die vrijwel uitslui-
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tend licht, comfort, hygiene, enz., uit het aan tegenstellingen zoo rijke leven als
doelstelling heeft gekozen. Laten wij even Wenckebach aan het woord:
‘Er bestaat een voortdurende samenwerking tusschen oog en hand. Het betasten
van een voorwerp valt onzen gezichtsindruk aan, en omgekeerd. Het is niet
overmoedig te beweren, dat door het handwerk in onze samenleving een groote
onbewuste band bestaat, een verbond als bij een handdruk.’
‘Wanneer men in een café zijn thee wil omroeren, voelt men een glibberig, glad
en vederlicht lepeltje in zijn handen. Dat gevoel is zoo weerzinwekkend, wanneer
men zich daar rekenschap van geeft, dat men er bijna vies van is, zijn thee werkelijk
mee om te roeren. Maar natuurlijk roeren wij, wij wennen aan alles. Vergelijk dat
lepeltje eens met de destijds toch ook goedkoope tinnen lepels, borden, kroesen of
houten nappen! Het handwerk drukte hier een stempel van schoonheid op, waardoor
ze thans een kostelijk bezit zijn geworden.’
‘Hoeveel is er niet reeds nagemaakt! Zelden voelt onze hand iets echts. Zelden
voelen wij nog den handdruk van den handwerksman, van onzen medemensch. Hoe
arm en zielig zijn wij geworden, dat wij dat alles accepteeren. De invloed van de
machinale bewerking der grondstoffen heeft bovendien een noodlottigen invloed op
het handwerk.
Tenslotte dit. Wanneer het waar is, dat men de architectuur, de moeder der kunsten
kan noemen, zou het nu noodig zijn, dat die moeder luistert naar de waarschuwende
stem van haar kinderen, die gewend zijn met schoone materie piëteitvol om te gaan.
Wanneer die moeder zou willen luisteren, zou blijken, dat haar kinderen in staat zijn
haar veel van de liefde en zachtheid, van al het schoons, dat zij hun door de eeuwen
heen heeft gegeven, terug te schenken.’
Dit zijn slechts kleine fragmenten uit de overigens zwak gebouwde en in
onderdeelen aanvechtbare rede, maar zij geven voldoende aan hoe deze beeldhouwer
in het Delftsche milieu is opgekomen, met fijne gevoeligheid en een milde, schier
argelooze gezindheid, niet alleen voor het handwerk, niet alleen voor een beperking
van de machinistische expansie, niet alleen voor de zuivere vreugden die het handwerk
altijd weer tot in de kleinste levens-oogenblikken kan schenken, maar tenslotte voor
een levenshouding, die geen genoegen neemt met de eenzijdig toegespitste zakelijke
doch in wezen dikwijls zeer onzakelijke eischen van de tegenwoordige levensvormen.
Vandaar, dat hier gaarne van deze rede gewag wordt gemaakt.
A.M. HAMMACHER

Rotterdamsche en Haagsche tentoonstellingen
H.F. Bieling in Lommerrijk te Hillegersberg - Fr. Brouwer, en Th.
Goedvriend, in Huize Koninginnegracht 77, Den Haag - D. van Gelder
bij d'Audretsch, Den Haag.
Het moet voor den schilder, vooral indien hij de vijftig jaren nadert, een bedenkelijke
lof zijn te vernemen, dat hij ‘vooruit gaat’: immers het doet
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veronderstellen, dat klaarblijkelijk het ouder werk genoeg te wenschen overliet!
Desondanks moet men bij B i e l i n g vaststellen, dat hij in den laatsten tijd zeer
vooruit ging, al voeg ik voor mij daar graag aan toe, reeds vele jaren zijn kunst met
genoegen, van tijd tot tijd met groot genoegen, te hebben gezien. Laat het waar zijn,
dat hij ongelijk en capricieus was, stokpaardjes bereed en weleens door kon draven,
hij was toch altijd vaardig, onderhoudend, daadlustig en avontuurlijk, hij had iets te
zeggen en zei het op den man af. Hij prikkelde altijd tot reactie, zelfs indien deze er
een van verzet was; hij had, naar 't woord van Carlyle, fire enough in his belly to
consume the universe.
Mag het laatste werk van zijn hand, ontstaan gedurende twee verblijven in 't Zuiden
- eerst op Corsica, vervolgens op Mallorca - pas v o l l e d i g een schoon bereiken
heeten, dit werk maakt tevens duidelijk, dat de vroegere periode van experimenteele
wildheid voor dezen schilder nog zoo'n kwade leerschool niet is geweest. Mij dunkt
trouwens, men kan altijd beter te wild, dan te mak en braaf en voorzichtig van wal
steken: zoovelen onder de tegenwoordige jongeren schijnen bij voorbaat bevreesd,
een gek figuur te slaan, zij nemen geen risico's en doen liever oud-meesterachtig.
Bieling heeft het beste overgehouden van zijn vroeger streven: den zin voor het
rhythmisch compositorische, voor een directe en samenvattende voordracht, een
heldere kleur en een persoonlijke, kantig aanvallende, soms min of meer spontaan
improviseerende lijn. En hij overwon het gevaar der intellectualiteit, de neiging tot
decoratief abstracte ‘beginselverklaringen’ in de verf, het te beredeneerde, twistzieke,
programmatisch voortvarende in zijn kunst. Hij blijkt naar het eenvoudige toegegroeid,
naar een natuurlijken, opgeruimden, aanvaardenden eenvoud. Maar let wel, al werd
hij natuurlijker, dit houdt nog niet in dat hij zich hals over kop stortte in een of ander
nabootsend naturalisme, 't zij in den trant der Haagsche School epigonen, 't zij in
dien der nieuw-zakelijk georiënteerden. Bieling blijft gericht op een g e e s t e l i j k e
i n t e r p r e t a t i e van dingen, op een wijze van zien en weergeven, welke zijn
phantasie en zijn ondernemingslust niet in het nauw brengt.
Hij ondergaat de natuur noch subjectief als bewegelijke stemming, noch objectief
als stilstaande vormenwereld, maar als expressief zielsgebaar, als psychische
bewogenheid, als wil en als wording. Hij laat vooral op ordenende wijze de
groeikracht der natuur voelen, en zijn eigenaardige schildertrant in teekenachtige,
helderkleurige vlekjes of toetsen en streepen, heeft een tintelende, soms zelfs hortend
dansende, steeds echter zeer beheerschte levendigheid. Er is geen teveel aan
vormelijken nadruk, geen bedriegelijk realisme en geen illusionistische romantiek
of dramatiek. Eer een tegelijk lichte en felle, opene, bijna naakte en ornamentaal
bondige schoonheid, waarin de spontane en zinnende, de lineaire en picturale, de
natuurgetrouwe en abstraheerende elementen op ongekunstelde wijze schijnen
saamgevallen.
Wat speciaal in het werk van dit jaar verheugt, is de betrouwbaarheid der
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zuivere kleurwaarden en het zekere, economische, doeltreffende der verfbehandeling.
De verf wordt vrij dun en droog, puntig rechtstreeks op het doek gebracht, de tinten
weinig of niet gemengd en hoogst zelden in elkander overvloeiend. De kleur is
blijmoedig, helder lichtend, echter niet schokkend; eer mild en ingetogen vaak, zooals
in het hier weergegeven stadsbeeld van de eerste reis (Corsica), een opvallend fijn
en eerlijk, compositorisch niet te verbeteren doek. Het komt mij voor, dat zulke
uitingen den schilder recht geven op een ruimere erkenning, dan tot dusver zijn deel
was. Men komt niet elken dag werk tegen van een zoo gezond en gelukkig, met dat
al niet in het minst zoetsappig idyllisch of oppervlakkig karakter; werk bovendien,
dat het handschrift toont van een door jarenlange oefening gerijpt kenner van het
schildersmétier. Bieling heeft duidelijk zijn grenzen, maar binnen die grenzen, thans
gewillig aanvaard, blijkt hij een gave, aantrekkelijke persoonlijkheid.
In verband met zijn werk mag terloops gewezen worden op het onlangs in Huize
Koninginnegracht 77 getoonde van F r e d e r i k B r o u w e r , een der Haagsche
jongeren, dat punten van aanraking ermee toont en er wellicht ook wel rechtstreeks
door beïnvloed werd. Onder de exposanten op groeptentoonstellingen van den
Haagschen Kunstkring vindt men trouwens nog enkele anderen, die benaderenderwijze
in verwanten geest werken. Frederik Brouwer is voorloopig minder ervaren dan
Bieling, hij kan te globaal of ruw, te overhaast aandoen, maar de kleurige lichtheid
en de kantige beknoptheid van verschillende schrandere en geanimeerde doeken
dwingen niettemin tot waardeering. Bij een gave ontplooiïng mag stellig iets van
hem verwacht worden.
Een meer recente expositie in dezelfde tentoonstellingsgelegenheid bracht oud en
nieuw werk van T h e o d o o r G o e d v r i e n d , in Den Haag een goede bekende.
Leek Goedvriend in vroeger jaren een tijdlang te aarzelen tusschen het lineair
styleerende en het emotioneel picturale, deze strijd werd reeds lang ten gunste van
het laatste beslist. Inderdaad moet men dezen eenigszins Vlaamsch aandoenden
schilder veel meer een vlot en kloek t e m p e r a m e n t , dan een bespiegelenden geest
heeten, zoodat hij in dezen goed koos. De behoefte aan het gulle, rijk georkestreerde,
zelfs romantisch uitbundige, vroeger weleens langs te uiterlijk barokken of
plaatjesachtigen weg gezocht, is een eerste wezenstrek van Goedvriends kunst; de
belangstelling voor het ambachtelijke en in 't bijzonder voor de qualiteit van het
verfoppervlak, een tweede. Het zijn deze hoedanigheden trouwens, die veel verwant
doet zijn in wat anders ver uiteen zou liggen in zijn oeuvre, want Goedvriend wisselde
herhaaldelijk in zijn manier van voordragen. Men doet m.i. goed, hem niet hierom
te wantrouwen, maar hem te aanvaarden voor wat hij is: zoo niet een diep, kieskeurig
of streng persoonlijk, dan toch een stevig, pakkend en bezield schilder, die in den
laatsten tijd verschillende werken heeft voortgebracht, waaronder een naam als die
van Willem de Zwart geen bevreemding zou behoeven te wekken. Daarmee zijn de
twee natuurlijk nog niet op één lijn gesteld.
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Bij d'Audretsch verraste D i r k v a n G e l d e r , de vriend van Goedvriend, maar in
vele opzichten zijn tegengestelde, door een reeks van kleine met het penseel
geteekende stillevens, die - voor het eerst op zoo duidelijke wijze - overtuigend
zelfstandige accenten toonden. Tot dusver ontkwam men zelden bij dezen toegewijden,
stil geconcentreerden werker aan den indruk van een nog te duidelijk in het historische
bevangen mentaliteit: telkens weer doken de voorbeelden van Bresdin of Seghers of
Rembrandt onwillekeurig uit de herinnering op bij het zien dezer heel kundige, door
en door gemeende, maar weinig persoonlijke graphiek. De bedoelde stillevens echter,
dit in tegenstelling tot de meeste aanwezige landschappen, deden denken aan niemand
dan aan den maker zèlf. Er waren uitnemende bij, zoo men het wil koel, maar toch
innig en indringend gezien; sterk in het fijne en ruim in het uitvoerige; zeer nauwgezet,
maar te liefderijk en verwonderd, dan dat deze stiptheid een schoolvosserigen indruk
achter kon laten.
JOS. DE GRUYTER

Maillol
De figuur van den Franschen beeldhouwer Maillol heeft een welhaast legendarischen
klank. 8 December a.s. wordt hij 74 jaar. Weinig heeft hij gestaan in de wisselende
weersgesteldheden van de tijden, weinig heeft hij behoort tot een richting of beweging;
zijn jeugd heeft gediend om hem het schilderen af te leeren. In Gauguin vond hij
toen een verwanten geest. Via tapijtontwerpen en aardewerk kwam hij eindelijk tot
het beeldhouwersambacht, waarin hij, gestimuleerd door Grieksche reizen, de
vormgeving vond voor zijn anti-impressionistische gezindheid, zijn zin voor het
durende en zijn ingeboren klassieke geaardheid, die zijn respect voor Cézanne en
zijn ‘hommage à Paul Cézanne’, geplaatst in een hoek van de Tuilerieën te Parijs,
verklaren kan.
Toen in October bij Buffa, de voor een Engelsche uitgave van Ovidius' Ars Amandi
bestemde, lijngravuren in hout en litho's (sanguine) van Maillol ten toon werden
gesteld, kwam de herinnering boven aan zijn vroegere houtgravuren voor Virgilius,
waartoe, voor den wereldoorlog, een Grieksche reis hem geïnspireerd had. Deze
uitgave is nooit verwezenlijkt. Dat thans, meer dan twintig jaar later, de grijze meester
de Ars Amandi te verluchten krijgt, is dus in mindere mate een modieuze, grillige
opdracht aan een beroemd man dan het aanvankelijk kon lijken. Er zal voor Maillol
nog wel iets van een lotsbestemming zijn geweest in deze late opdracht.
De enkele lijngravuren zijn voor zooveel mogelijk te zamen met de teksten gedacht,
doch een werkelijke eenheid ontstaat op deze wijze toch moeilijk. Het blijft ten slotte
het bijeenvoegen van typografisch goed verdeelde en uit een fraaien letter gezette
teksten en een goed in het beschikbare vak gezette beeldfiguur. In de reeks der
afzonderlijke litho's, waarin Maillol vrij was,
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heeft hij dan ook een evenwijdige, niet illustreerende, zelfstandige begeleiding
gegeven van Ovidius. De reeks is ongelijk. Er zijn prachtige bladen tusschen. Vooral
op een afstand van vele meters blijkt pas de groote vormkracht van deze
vrouwebeelden. Van dichtbij bezien, zooals men gewoonlijk litho's op de hand beziet,
ervaart men de sterke ruimtewerking van deze levende-eeuwige-vormen slechts
nauwelijks. Dan treft de ruige breede wijze, waarmee het contoureeren der vormen
is vermeden, om het modelé te beter te doen spreken. Het zijn typische
beeldhouwersteekeningen; al teekenende modeleert M a i l l o l voortdurend. Hij kan
de vormen lineair niet afsluiten, maar overal gebruikt hij gradaties om het ronden
der vormen, het niet twee maar drie dimensionaal begrensde aan te geven. Van een
afstand gezien werkt dus vooral het wil van het papier, staan de vormen vast en
levend in de ruimte, wenden en keeren ze zich, zijn ze rijpe vruchten van de ruimte;
maar geen standen van een model of behaaglijke lijnarabesken van een graphicus,
die vooral op het vlak en de materie van de schoonheid van zijn lineatuur uit is.
Slechts enkele bladen vielen beneden dit plan.
Wat een homerisch geluk, zoo vrij van modieuze geperverteerde gevoelens, gansch
de scala der erotische en eeuwig-natuurlijke vrouwevormen te kunnen geven, als het
ruimtelijk wonder der goddelijke aardsche schepping. Meer nog dan de vormkracht
van zijn handen heeft de vormkracht van zijn zuiveren klaren geest steeds de
ruimtelijke overgave dezer vormen geadeld en Eroos, in oppersten zin gewijd.
A.M. HAMMACHER

Boekbespreking
E. du Perron, Het Land van Herkomst, roman, Amsterdam, Em. Querido,
1935.
Menno ter Braak, Het Tweede Gezicht, essays, 's-Gravenhage, Folemprise,
1935.
‘De intelligentie in de litteratuur’! Men kan er van op aan, dat de beide schrijvers
wier namen hierboven staan zichzelf zóó zien. En dat wel als reactie op de domweg
hun innerlijke visies op wereld en leven b e s c h r i j v e n d e tachtiger en negentigers.
‘De intelligentie in de litteratuur’, Ter Braak gebruikt de woorden (H.T.G. bl. 45)
met bijna-zichtbaar achteruitdrukken van de schouders en achteroverwerpen van het
fiere hoofd. ‘De intelligentie in de litteratuur is het onbedrieglijk teeken, dat de
litteratuur zichzelf begint te doorzien.... en dus zichzelf als vak begint te ironiseeren.’
Merk op: het is nog maar een begin. Wij zullen er zeker nog veel door te genieten
krijgen.
A la bonne heure! Wij weten allen dat de litteratuurgeschiedenis van actie en
reactie leeft. Waarom zouden deze heeren - die nu eenmaal zoo wonderlijk intelligent
zijn - het niet eens met die intelligentie als wondermiddel
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probeeren. Wij letten maar op de resultaten. Wij vreezen wel dat het hun niet mee
zal vallen, want totnogtoe hebben alle werkelijk groote schrijvers - óók Stendhal,
óók Multatuli, heeren! - gewerkt met inzet van hun innigste en komplete
persoonlijkheid, hun dikwijls uiterst zinnelijk-ontroerbare en visionnaire
persoonlijkheden, maar daarom zijn wij niet minder bereid met overgegeven aandacht
te beschouwen wat nieuwe penvoerders weten te bereiken met hun koele en scherpe
verstand alleen.
Ook deze woorden van mij - men mocht het eens niet merken - houden een zeker
‘ironiseeren’ in. Ik geloof niet aan het bestaan van schrijvers werkende met hun
intelligentie alleen. Het is altijd maar een kwestie van meer of minder en het komt
maar op het willen aan; menschen blijven menschen, en ook geen van deze beide
verbluffende hersenacrobaten schrijft ooit één bladzij (doet ooit één toer, had ik bijna
geschreven) waaruit niet zijn menschelijke, zijn ‘zielige’ wezen prompt aan den dag
komt, alle min of meer beschamende hoedanigheden, neigingen en sentimenten
inbegrepen.
Van de twee gaat mijn grootste belangstelling en genegenheid uit naar Ter Braak.
Er is iets veel ruimers en royalers in zijn wezen dan in dat van zijn vriend en collega
intelligentie-ruiter, oneindig meer vaart en hartstocht ook in zijn toch zeer beheerscht
en correct proza. Daarentegen bezit Du Perron meer artisticiteit, meer aanleg vooral,
zou ik althans voorloopig denken, een behoorlijk romanschrijver te worden. Met dit
‘Land van Herkomst’ deed hij er al een aardigen gooi naar. Het is wat erg haastig
geschreven (tóch zonder vaart, typeerend is dat!) en van een wel zeer grillige en
gezochte compositie (heeft hij dat van Max Havelaar afgekeken?) maar het is ten
slotte, zooals ook op den titel staat, een roman, een verhaal, en niet maar alleen het
‘beeld van een wereld’, gelijk de schrijver zelf beweert in een soort van (afzonderlijk
in omloop gebrachte) inleiding. Het is een roman, en wel een gezins-, een
familieroman, de kroniek van een familie. Daar zullen de heeren wel van opkijken,
want hoe fel hebben beiden op den Nederlandschen gezinsroman afgegeven! Maar
ja, ik kan er niets aan doen, het boek dat hier voor mij ligt is (in dagboekvorm) de
kroniek van de familie Ducroo (niet te verwarren met de familie Du Perron) en dat
zéér duidelijk en kompleet, en ondanks de eindelooze afdwalingen van den ‘ik’ uit
het dagboek, zijn gebabbel over duizend-en-één andere dingen (tot zelfs over zijn
eigen ‘roman’, terwijl hij er nog aan bezig is!), zijn vervelend gezeur over zijn notaris,
zijn advocaat en zijn geldelijke omstandigheden, en over de (ons niet in het allerminst
interesseerende!) kwestie of hij nu eigenlijk zelf ook een bourgeois is, net als zijn
ouders en grootouders, ja of neen. Het is een echte Hollandsche familieroman met
al de eigenaardigheden en pietluttigheden, te recht of ten onrechte aan dit
genre-in-het-algemeen toegeschreven, tot in het bijna grotesk overdrevene zelfs.
Daarin schuilt dan ook wat ik aan dezen jongen schrijver het lachwekkendst vind:
hij heeft uit alle macht
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gefoeterd en gescholden op 90% van de Nederlandsche roman-litteratuur (allemaal
‘Jan Lubbes’! Wat dat voor 'n mystiek persoon is, wist hij nooit precies te zeggen,
maar ik vermoed familierelatie met Piet Lut of Pietje Ongeluk) en nu schrijft hij zelf
iets dat (behalve dan in de compositie) als twee druppelen water lijkt juist op de
meest ouderwetsche en de gerektste nederlandsche romans! Dat soms zelfs aan Wolff
en Deken, aan Van Lennep of aan Jan ten Brink herinnert en alléén in zijn
vergeeflijkste, geestigste afdwalingen wel eens even aan Marcel Proust. Want dit
wil ik er graag bijzeggen: Du Perron is dikwijls pittig en geestig, nog geestiger zelfs
dan Van Lennep, vooral in zijn karakteristiek van personen. En ook dit nog: hij weet
waarachtig, in de tallooze, met bijna notarieele nuchterheid en een wonderbaarlijk
geheugen foutloos-precies opgeteekende beschrijvinkjes, scènetjes, waar dit dikke
boek van aan elkaar hangt, van tijd tot tijd (tot zijn eigen verrassing misschien) iets
als sfeer of atmosfeer te doen ontstaan.
Wat nu Ter Braak betreft, wel, laat ik het eerlijk bekennen, eigenlijk altijd als hij
niét over litteratuur schrijft (en dat is in bijna driekwart van dezen bundel) lees ik
zijn betoogjes, zijn boutades en zijn agressieve puntigheden met het meeste genoegen,
geboeid en geamuseerd. (Zou daar leedvermaak bij zijn? Zijn veelal buitenlandsche
slachtoffers hebben zelf zoo weinig weet van zijn stekeligheden.) Maar over
litteratuur....? Kijk eens, het is zoo jammer, dat wij, wat het litteraire aangaat, niet
een woord bezitten als muzikaal is voor de toonkunst. Wie niet zéér sterk muzikaal
is, kan - het spreekt vanzelf - niet over muzikale praestaties oordeelen. Hoe dit op
het litteraire over te brengen? Litterair-gevoelig, of vatbaar, het zegt het niet genoeg.
Laat ons eens een oogenblik aannemen dat het woord litteraal bestond, voor de
litteratuur van dezelfde functie als muzikaal voor de muziek. Dan zou ik willen
zeggen dat Dr. Menno ter Braak.... ah, natuurlijk, in de eerste plaats ontzaglijk
intelligent is, en belezen, en geestig, en een uitnemend stilist, en nog heel wat meer....
maar niét voldoende ‘litteraal’. Hij beseft o.a. niet wat beschrijvende, wat beeldende
schrijvers met hun beschrijvingen, hun beeldingen bedoelen, hij schijnt te denken
dat zij maar zóó doen om het uiterlijk der dingen te portretteeren of zoo iets, misschien
ook wel om hun verhalen op te sieren, of te rekken.... weet ik het! Als hij leest, zegt
hij, slaat hij - al sinds zijn jeugd! - de ‘beschrijvingen’ doorgaans over. Ja, ziet-u,
maarre.... niewaar.... als het dan op beoordeelen aankomt....
De heer Ter Braak echter heeft, behalve zijn vele zeer leesbare ‘essays’, ook twee
romans geschreven. Romans, die, o stellig niet zoo goed zijn als de meeste andere
nederlandsche, die hij min of meer schijnt te verachten (b.v. die van Carry van
Bruggen, D e Ve r l a t e n e , H e l e e n enz., ‘derderangs’ volgens hem). Toch zat
er heusch wel wat in, en ik behoor tot degenen - de weinigen, geloof ik - die ook van
Ter Braak's romanschrijfkunst zekere verwachtingen koesteren. Wie hieruit opmaakt
dat ik ook aan den heer Ter
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Braak nog wel ander zielsbezit toeschrijf dan intelligentie alléén, heeft het bij het
rechte eind. Immers - en dat weet toch haast iedereen tegenwoordig, al begrijpt hij
het mogelijk niet altijd - in de romanschrijfkunst, als in de kunst over 't algemeen,
komt men met loutere intelligentie nooit héél ver, niet verder b.v. dan een anatoom
die aan beeldhouwen zou gaan doen.
Dr. ter Braak is geen groot vriend van Freud. Ik ook niet. Maar ik neem toch gaarne
aan dat bij Ter Braak eenige jeugdcomplexen uit jammerlijk verdrongen staat verlost
moeten worden. Net een werkje voor hem ten slotte! Want is hij niet tegen iederen
‘drang’, tegen alle dringen, als tegen alle opdringerigheid (H.T.G. bl. 45)? Welnu
dan! Wij wachten rustig af.
H.R.

Alie van Wijhe-Smeding, Tusschen twee Droomen, Leiden, Sijthoff, 1935.
Alie van Wijhe-Smeding is productief en wanneer men, als schrijfster dezer recensie,
reeds menig boek van haar mocht bespreken, dan vervalt men licht in herhalingen.
Want in elk werk opnieuw komen we tegenover een conglomeraat van eigenschappen
te staan, ten deele sterk positief, ten deele negatief, zoodat het bespreken in den zin
van beoordeeling een moeilijke zaak wordt. Bladzijde na bladzijde wordt men
beurtelings in bewondering gebracht en pal daarop moet men ten stelligste afwijzen.
Nog altijd weet Alie Smeding niet wat stijl is, en nu bedoel ik niet stijl in zuiver
letterkundigen zin, maar stijl in algemeene beteekenis, een houding ten opzichte van
zichzelf, een tot op zekere hoogte verkregen evenwicht tegenover de wereld en het
ik. Hier, in de wereld van Alie Smeding is steeds alles in wording; bijna
bakvischachtige gemoedsstemmingen vindt men er naast rijpe religieuse inzichten.
Hier heerscht nog altijd de chaos waaraan de ordening der geestelijke schepping
ontbreekt.
Toch is Alie van Wijhe een schrijfster van formaat. Zij bezit oerkracht en een
machtigen drang zich te verheffen uit het egocentrische ik. Zij is een wezen, overvol
van indrukken, over-sensitief, en zij smijt die er uit als om zich te bevrijden. Nooit
ontkomt men aan de raakheid van hetgeen ze wil uitbeelden, men voelt dat het
doorleefd is, nergens is het bedàcht. Maar tevens is er door dat vreemde te veel, te
veel woorden: stapelingen van woorden - te veel gevoelens, bergen van gevoelens,
reacties: een afgrond.
Wat bezit Alie Smeding een mogelijkheden! Welke hollandsche schrijfsters hebben
zulk een overvloed! Wat een wereld vol gedachten en verlangens! Maar haar
schrijfwijze is een kleurrijk, litterair gebabbel, en geen werkelijk rustig uitbeelden;
haar visie is dikwijls brokkelig, flitsend als een zoeklicht, glippend van muurtje naar
dak, van huis naar poort.
Tusschen twee droomen. Elmie Soedijn, het jonge meisje, de beginnende schrijfster,
trouwt en ontwaakt telkens ‘tusschen twee droomen’ in haar
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gehuwden staat. Tusschen twee droomen, want ze leeft altijd in een leven dat niet
samenvalt met haar werkelijk bestaan, doch in een onwerkelijk, b.v. dat van een
bijbelsch drama! Het is het dubbel-leven veler kunstenaars.... Ze kan dat soms
verrassend-scherp teekenen: het hiér zijn en het toch niet hier zijn - het hooren van
woorden als door nevelen - het zien van de dingen of ze schimmen zijn. Dit telkens
nood-gedwongen omlaag rukken van het eigen ik in de werkelijkheid. Maar zooals
Elmie Soudijn het heeft lijkt het toch ietwat ziekelijk....
Een jonge bloeiende vrouw, die met den man harer liefde getrouwd - op haar
huwelijksreis reeds staag ‘afwezig’ is....! Ik geloof dat juist weinig mense hen zoo
diep in het beleven van hun geluk kunnen zijn als juist kunstenaars.
Dat zij daar niet altijd kunnen blijven is vanzelfsprekend, maar van een vrouwelijk
wezen lijkt me dit gewichtig zien van eigen productie iets dat - in de beschreven
vorm althans - bijna onmogelijk is.
Dat zij zich zoo weinig bewust maakt van het proces dat zich voltrekt tusschen de
echtelieden door haar voortdurende afwezigheid en het verwaarloozen der huishouding
doet soms ook aan als onnatuurlijk. Heel begrijpelijk en levend is het, dat Elmie later
in haar gedachten en verlangens weer naar haar man toe gaat droomen, als zij de
zomervacantie gescheiden doorbrengen. Dan loutert zich haar liefde, zij wil weer
aardsch worden, ja, zelfs wil zij puddingen leeren koken om haar man te believen.
Ook hij komt haar een eindweegs tegemoet en vindt haar goed zooals ze is - ‘een
slaapwandelaarster, zoo nu en dan’.
JO DE WIT

Walter Brandligt, Kerels in Grandel, A'dam, Elsevier, 1935.
Voor de werkelijke litteratuur-minnaars, die zich niet imponeeren laten door namen
en oplage-cijfers, moet het een ware verrassing geweest zijn, toen zij twee jaar geleden
kennis maakten met ‘Witte Gait’, den eersten roman van den jongen schrijver Walter
Brandligt. Zij zullen er zich over verheugd hebben, dat deze auteur blijkbaar zoo
geheel zijn eigen weg heeft weten te gaan. Want reeds dadelijk zullen zij bemerkt
hebben, dat dit boek gegroeid is buiten de sfeer van het gecultiveerde litteraire leven.
Achter dit boek stond niet in de eerste plaats een s c h r i j v e r , maar een m e n s c h ,
die gegrepen was en diep ontroerd door de schoonheid om hem heen.
En nu ligt dan voor ons het twreede boek van Brandligt, ‘Kerels in Grandel’. De
hoofdpersonen uit dezen kleinen roman zijn de gebroeders Reeling, van wie de eene,
Herman, zijn heil zoekt in de groote stad, waar hij al spoedig een vooraanstaande
positie bekleedt in de arbeidersbeweging, en de andere, Jan, die men een droomer
heet en iemand die zich leven laat, het platteland trouw blijft, waar hij geboren en
getogen is. Het conflict
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tusschen deze beide broeders heeft de schrijver echter niet, zooals men misschien
verwachten zou, herleid tot een psychologisch conflict; veeleer heeft hij het gebruikt
om erdoor aan te toonen, dat het platteland een eigen waarde heeft, die niet door de
groote stad kan worden teniet gedaan. Daarom is dit boek ook een optimistisch of,
liever gezegd, een idealistisch boek; want het belijdt een geloof aan het ‘land’
tegenover de ‘stad’ en de werkelijkheid wijst helaas nog dagelijks uit, dat de stad
machtiger is dan het land.
Dat Walter Brandligt de hiermee tesamenhangende problemen hoog zitten, blijkt
uit dit boek afdoende en het wil ons voorkomen, dat het goed is naar zijn stem te
luisteren, ook al zou men er voor zichzelf moeilijk in kunnen gelooven, dat er onder
boeren een saamhoorigheid mogelijk is als waarvan de schrijver vertelt. Wanneer er
namelijk aanbiedingen tot grondaankoop uit de groote stad komen voor den bouw
van een kunstzijdefabriek, weigeren de boeren eendrachtig op de hun gedane
aanbiedingen in te gaan en blijft Grandel verschoond van zijn industrie. Deze episode
is een der beste gedeelten uit het boek, wanneer er eindelijk beweging komt onder
de boeren, die eerst voor een deel lijdelijk en voor een ander deel met belangstelling
bij den bouw van het spoorlijntje hebben toegezien. En het is dan Jan, de droomer,
die, gewekt door een soort visioen van het Grandel der toekomst met een grijze
arbeidersbevolking en een vernielde natuur, er den stoot aan geeft, dat de boeren
ontwaken.
Het is een der belangrijkste momenten uit het boek, doch daaromheen groepeert
zich nog veel, dat de moeite waard is om er kennis van te nemen. Geheel de geest,
die dit boek ademt is jong en frisch en men krijgt sterk den indruk, dat deze schrijver
ons nog zeer veel te zeggen heeft. Wat ons het meest in zijn werk aantrekt, is de
openheid, die hij tegenover het leven heeft. Hier is goddank weer eens iemand aan
het woord, die zijn verbeelding niet gevuld heeft met allerlei zelf-bedachte problemen,
maar die zich opengesteld heeft voor de schoonheid der werkelijkheid. Hoe spontaan
spreekt de diepe natuurliefde van den schrijver uit zijn werk! Waarlijk, wij zijn de
laatste jaren niet verwend met spontane boeken; des te meer verheugen wij er ons
over, dat wij thans een auteur als Brandligt in ons midden hebben. Naar wij hopen,
zal hij zijn onbevangenheid weten te bewaren. Dat is weliswaar niet gemakkelijk in
dezen tijd, maar als hij werkelijk het talent blijkt te zijn, waarvoor wij hem op grond
van zijn beide boeken houden, dan zal hij straks zijn oorspronkelijkheid weten te
verdedigen tegen de aanvallen van onze verindustrialiseerde litteratuur, die hem wel
niet bespaard zullen blijven. Zij die van een ‘levend’ boek houden, dat tevens diepgang
heeft, zullen niet bekocht zijn, wanneer zij zich ‘Kerels in Grandel’ aanschaffen.
ROEL HOUWINK
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JACOB SMITS, 1855-1928
DAMESPORTRET
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Jacob Smits
door Urbain van de Voorde
DAT de kunstrichtingen zich meestal in scherpe contrasten bewegen en elkaar aflossen
in den loop van een somwijlen slechts kort tijdsbestek, het is een feit, dat we in de
jongste honderd vijftig jaar ten overvloede hebben kunnen vaststellen en dat niet
nalaat ons critisch te stemmen ten aanzien van duur en draagwijdte der
richting-gevende kunst van onzen tijd. Daarmee wil niets gezegd zijn tegen de
intrinsieke waarde dezer laatste, maar blikken wij in een nog niet zeer ver verwijderd
verleden terug, dan stellen we in elk geval vast, dat de min of meer kortstondige,
elkaar steeds verdringende stroomingen en tendenzen alle met de
zekerheid-van-zichzelf en de emphase eener sterke overtuiging optraden. Wat we
beleefd hebben met de programmatische verdediging van het expressionisme, met
heel dit geharrewar voor en tegen de moderne kunst na den oorlog, was volstrekt
niet nieuw, alleen wat zenuwachtiger en dialectisch verwarder dan wat ruim honderd
jaar voordien ter verdediging der toenmaals nieuwe kunstbestrevingen werd te boek
gesteld. Herleest men b.v. Lessing's Laokoon, die met Winckelmann's geschriften
over de Grieksche kunst het classicisme inleidden, of ook Victor Hugo's welsprekende
apologieën van de romantiek, dan moet men bekennen dat, indien de hedendaagsche
betoogtrant wellicht subtieler en doordringender, maar ook vermoeiender is geworden,
goochelend veelal met abstracte begrippen en dorwijsgeerige terminologie, de
moderne theoretici der kunst het bij hun voorgangers meestal niet halen kunnen in
klare doelbewustheid en overtuigingskracht. Iets echter hebben bijna allen gemeen,
en des te uitdrukkelijker naarmate men de huidige periode nadert, nl. hun beroep op
den tijd. Van het romantisme althans af hoort men telkens weer het leitmotiv
terugkeeren: de kunst, de nieuwe kunst moet de adequate expressie zijn van den tijd
en geen kunst is leefbaar die niet getrouw het gelaat van haar tijd weerspiegelt. Hoe
weinig dit argument echter opgaat wordt alreeds bewrezen door de tegenstellingen,
die de zich afwisselende kunststroomingen onderling opleveren: van het kil en
theatraal classicisme naar de vaak even theatrale, maar opeens emphatisch bewogen
romantiek, en van deze, eveneens zonder overgang, naar het nuchter, zakelijk
naturalisme, - was, om slechts dit tijdperk in aanmerking te nemen, de feitelijke
ontwikkeling van het leven zoo sprongsgewijs omgeslagen, was de tijd zoo eensklaps
van gelaat veranderd, dat toen contrasten in de kunst als spiegel van den tijd mogelijk
waren als die van David naar Delacroix, en van dezen naar Courbet? In die periode
vielen weliswaar de Fransche Revolutie en de oorlogen van Napoleon, maar de koele
David was de officicele schilder in de woelige dagen van het Directoire en het
Keizerrijk, en toen alles veel kalmer en idyllisch geworden was in den bieder-
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meiertijd van den burger-koning Louis-Philippe, toen pas ging de pathetiek van het
eigenlijk romantisme haar hoogtij vieren! En sluiten de oproerige, hartstochtelijk
bewogen jaren rond 1848 deze in feite burgerlijk zelfvoldane, maar cultureel zoo
emphatische periode niet af om het naturalisme ingang te doen vinden, een kunst die
de beheersching en de statiek zelve was in een tijd nochtans, die, maatschappelijk
vol dreigende gisting, bovendien van geweldige tegen elkaar aanbotsende
gedachtenstroomingen was doortrokken? Vreemde ironie van het lot, dat de
vreedzaamste tijden veelal de meest dynamische kunst opleveren en omgekeerd,
alsof er zich hier boven wil en werk der menschen een evenwicht trachtte te herstellen
tusschen werkelijkheid en cultuur, waar aan de eene wordt bijgepast wat aan de
andere ontbreekt. In elk geval staan de kunst en de tijd met elkaar in een veel losser
verband dan men veelal meent. Indien zekere wisselwerkingen van de eene op den
andere ongetwijfeld zeer goed nawijsbaar zijn, toch volgt de kunstontwikkeling haar
eigen geheimzinnige wetten, toch gehoorzaamt zij in de ontplooiing harer
verschijnselen veelmeer aan een causaliteit die in haar zelf besloten ligt dan aan
inwerkingen van de buitenwereld der feiten en zelfs der ideeën. De invloeden van
ras en milieu - van bloed en bodem zooals men thans in Duitschland zegt - zijn,
samen met die van den tijd, van wezenlijke beteekenis, doch zij raken van de kunst
slechts vorm en gestalte, ditgene wat accidenteel in haar is en dus voorbijgaande en
wisselend van volk tot volk, van eeuw tot eeuw. In haar wezen echter is zij
oer-phaenomenaal, iets eenigs en onvervangbaars, door geen tijd te verklaren, uit
geen ras of bloed of omgeving af te leiden. Dit geldt voor alle kunsten en hoe grooter
de persoonlijkheid van den kunstenaar, hoe meer hij uitrijst boven alle toevalligheden
van geboorte in een gegeven land of een bepaalden tijd. Traditie, scholing, speciale
aanleg van het ras voor een gegeven kunst - het is niet uitgesloten dat al deze factoren
een rol spelen in het ontstaan en de vorming van een groot artiest, maar het ware
gevaarlijk een te absoluut belang aan dit alles te hechten. Inzonderheid de speciale
aanleg van den volksaard, waaraan door velen bijzondere waarde wordt toegemeten,
is aan veel wisselvalligheden onderhevig. De Zuid-Nederlandsche polyfonisten der
XIVde en XVde eeuw waren de grootsten van hun tijd, maar nadien brengen onze
landen geen enkelen componist van Europeesche beteekenis meer voort - tenzij César
Franck, maar dit is een geïsoleerde, trouwens niet eenmaal een zuivere Nederlander.
Waar is, al die eeuwen door, het muzikaal genie van ons volk gebleven? Tot vóór
het einde der XVIIde eeuw had Engeland geen enkelen schilder van beteekenis
voortgebracht - en zie, opeens, met Gainsborough en Reynolds, met Constable en
Turner, heeft het, jaren lang, de eenige groote schilderschool van dien tijd in Europa.
Daarna is het opeens weer uit. Vroeger begint en langer duurt de bloei der kunsten
op Italiaanschen bodem: het volk dat daar leeft brengt het eene genie na het ander
voort - sinds
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meer dan drie honderd jaar is het daarmee afgeloopen. Hebben de Italianen hun
superieure begaafdheid voor de plastische kunsten ingeboet? Meer voorbeelden van
dien aard zouden nog kunnen aangehaald worden, o.m. de bloei der Duitsche
schilderkunst in de XVde eeuw met Holbein, Dürer, Cranach, Grünewald, Hans
Baldung Grien, - bloei die door niets werd gevolgd, tenzij, na een lang ‘interregnum’
het verspringen der begaafdheid van de schilderkunst naar de muziek: vóór Bach's
onmiddellijke voorloopers was er in dit land niets bijna op muzikaal gebied geweest,
en opeens verschijnt daar dit verbijsterend genie, tot op den huidigen dag feitelijk
gevolgd door een gansche, onuitputtelijke reeks van geheel of bijna geheel
gelijkwaardigen in scheppingskracht en genialiteit. Van waar die plotse aanleg van
de Duitschers voor de muziek, verschijnsel dat vóór 1600 door niets leek
aangekondigd? Is het aan te nemen dat de volksaard, de speciale begaafdheid van
een menschenconglomeraat verbonden door afkomst, taal, traditie, zoo sprongsgewijze
in den loop der tijden kan veranderen? ‘Le génie de la race’, zooals de Franschen
dat noemen, is permanent ofwel een ijdel woord. Hoe is dan al dat op en neer te
verklaren, die plotse bloei en dat onverwacht verval, dit omslaan van den aanleg voor
een gegeven kunst in begaafdheid voor een andere, of soms een enkele maal dit
simultaan ontluiken der genialiteit in al haar aspecten, als in dit eenig Italië der XVIde
eeuw, waar een Michel-Angelo en een Titiaan konden leven naast Tasso en Palestrina?
Hoe is daarentegen het feit te verklaren dat het Fransche volk sinds eeuwen bijna
zonder onderbreking een rijke, veelzijdige, harmonische cultuur ontwikkelt, zonder
echter ooit waarlijk toppunten te bereiken? Wijzen, om dit alles te verklaren, in den
zin van het historisch materialisme op den stoffelijken bloei en macht van de
maatschappelijke klasse waartoe de groote kunstenaars zouden behooren (vgl. Herman
Gorter, De Groote Dichters, Querido, Amsterdam, 1925) lijkt mij volstrekt niet op
te gaan, want veelal komen zij niet voort uit de bij hun optreden heerschende klasse,
waarin ze slechts dank zij hun talent werden opgenomen of soms ook levenslang
buiten blijven, als Breughel, of in conflict mee leven, als Beethoven. Trouwens, niet
alle verschijnselen van groote cultuur vallen samen met perioden van economischen
bloei. Engeland, b.v. moest zijn imperium nog stichten toen het reeds Shakespeare
aan de wereld schonk, en nog was Duitschland arm, doodarm en verbrokkeld na de
rampen van den dertigjarigen oorlog toen het reeds Leibniz en Kant, Lessing en Bach
voortbrengen kon. De meest intense bloei der romantiek valt samen met de diepste
ontreddering van Europa gedurende en na de oorlogen van Napoleon, toen ons
werelddeel even verarmd was als nu. Vlaanderen was arm en verwaarloosd toen
Guido Gezelle op zijn bodem leefde en daarentegen zijn er tijdperken van rustigen,
stevigen rijkdom geweest of van geduchte macht, die weinig of geen geniale figuren
in kunst en letteren hebben voortgebracht: Engeland grosso-modo tusschen 1650 en
1750,
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Holland gedurende de heele achttiende en de eerste helft der negentiende eeuw,
Duitschland juist in den tijd zijner grootste macht: gedurende het Keizerrijk der
Hohenzollerns! Wel een bewijs, dat de beteekenis van dichters en kunstenaars niet
in de hand wordt gewerkt door den bloei en de grootheid van de klasse waartoe ze
behooren en wier geest, gevoelens, aspiraties ze bewust of onbewust zouden vertolken.
Er zijn tijden, die voor een volk grooter zijn dan de kunstenaars die het toen
voortbracht en er zijn kunstenaars, die veel grooter zijn dan hun tijd. In waarheid is
het nutteloos de genialiteit te wallen verklaren. Ze is even geheimzinnig als het leven
zelf. Geen wetten waaraan ze gehoorzaamt, geen formules die haar geheel bevatten.
Inzonderheid het complex ‘tijd’, met alles wat het aan stoffelijke, zedelijke, ja zelfs
geestelijke krachten kan bevatten, is onbekwaam den kunstenaar als verschijnsel te
bepalen. Noch Taine's determinisme, noch de sociaal-aesthetische theorieën
ontwikkeld uit Marx, noch de rassen-psychologische beschouwingen van Gobineau,
H.S. Chamberlain en hun school zijn in staat ons een volledig en betrouwbaar inzicht
in het wezen der kunst en der genialiteit te verschaffen. Tijd, ras, milieu, overlevering,
maatschappelijke klasse kunnen hun invloed op den kunstenaar uitoefenen, maar ze
kunnen hem niet verwekken, noch, verwekt, hem noemenswaardig leiden of
beheerschen. Oer-phaenomenaal in zijn oorsprong, is de groote kunstenaar
eigenmachtig in zijn ontwikkeling. Kan hij, tot op zekere hoogte, onbewust
gehoorzamen aan den dwang van instincten en atavismen in zich, kan hij toegeven
aan zekere vereischten van zijn tijd en onmiddellijke omgeving, het ware den
kunstenaar verlagen tot een intrument in hem een product te willen zien van ethnische
invloeden, sociale omstandigheden of zelfs geestelijke stroomingen. Er kan van dit
alles iets in hem zijn, maar in wezen is hij een vrij scheppende kracht, die zich in
eigen afmetingen opricht, die zijn eigen wereld bouwt. De krachten die hem drijven
zijn niet zoo spoedig rationeel te onderkennen, ze vormen een duister, geheimzinnig
complex en wortelen in een gebied dat men, waar het gejaagde, hartstochtelijke
naturen geldt, graag het daemonische noemt, maar dat ook het elysische kan heeten.
Onze materialistische tijd is geneigd de oorsprongen der kunst uitsluitend op de aarde
te zoeken, terwijl ze wel eens goeddeels metaphysisch, boven-aardsch - of althans
onaardsch zouden kunnen zijn, m.a.w. kunst is een zielsproces, het essentieele in
haar groeit uit en wordt gevoed door ‘ziel’, en de ‘schoonheid’, de blijvende waarde,
het eeuwigheidsgehalte van een kunstwerk is rechtstreeks in verhouding met de
intensiteit van het zielsgebeuren dat aan zijn schepping heeft voorgezeten. Al het
overige is middel, is werkwijze, kan herleid worden tot iets accidenteels, iets
bijkomstigs, dat den kern zelf niet raakt. Max Liebermann moet eens gezegd hebben
dat het impressionisme een wereldbeschouwing is. In den grond was het
impressionisme een procédé, waardoor het zich tamelijk scherp onderscheidt van
het naturalisme, dat er aan voor-
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afging; de feitelijke wereldbeschouwing die aan beide richtingen ten gronde lag, had
zich intusschen niet bijster gewijzigd, zoodat men, kunstphilosophisch, het eene een
uitlooper kan achten van het andere. Dat het impressionisme echter als zoodanig een
procédé was, heeft de spoedige caduciteit dezer kunst ten gevolge gehad. Waar ze
zich handhaaft is het gewis niet dank zij het gebruikte middel. Van zijn Parijschen
tijd af heeft Van Gogh impressionist willen zijn; hij heeft de kleurverdeeling, het
pointillé toegepast. Maar door de zielskrachten die hem dreven, de ‘daemonen’ zooals
enkelen zeggen, zijn deze pointillistische schilderijen toch heel anders uitgevallen
dan die van Seurat of Signac. Onder den drang dezer zielskrachten is zelfs het procédé
zich stilaan gaan wijzigen: de punten zijn strepen geworden, ten slotte vlammen en
Van Gogh, dronken van licht als de luministen, maar tevens hardnekkig vasthoudend
aan den vorm, die hem in staat moest stellen aan zijn inwendige visies beeld te geven,
schiep in feite een geheel eigen kunst, die men slechts met moeite bij het
impressionisme kan onderbrengen. Van Gogh nochtans leefde in den tijd, in de
kringen zelf der impressionisten. Hij heeft hun invloed ondergaan, zooals hij den
invloed onderging van zijn Noordsche afkomst. In zoover speelden de atavismen
van het bloed, de invloeden van tijd en omgeving hun rol. Dit heeft hem niet belet
zich te ontwikkelen tot een kunstenaar, die met zijn eigen tijd, haar overheerschende
kunst, haar toonaangevende levensbeschouwing, evenmin als met de tradities van
zijn eigen volk nog iets te maken had. Van Gogh was gegroeid tot den schepper eener
eigen wereld, die brak met de wereld der impressionisten en waaruit, voor een
belangrijk deel, de nieuwe hedendaagsche kunst zich zou ontwikkelen. Zoo volgt de
evolutie der kunst haar eigen baan, los van de feitelijke ontwikkeling der werkelijke
wereld. Niet de tijd bepaalt den kunstenaar, maar deze draagt veeleer bij tot de
vorming van het totale beeld van den tijd.
Jacob Smits, landgenoot van Van Gogh en als hij een dronkene van licht, heeft,
in zijn jeugd, insgelijks het impressionistisch procédé der helle kleuren gevolgd.
Deze manier was immers aan de orde van den dag, was iets nieuws en treffends en
moest wel alle jonge talenten dadelijk aanlokken. Gevormd aan de Academie te
Rotterdam, waar hij in 1856 geboren werd, had Jacob Smits leerjaren doorgemaakt
in de sfeer van dat rustige, goedmoedige realisme, dat de gebroeders Maris, Mauve
e.a. in dien tijd beoefenden, een eerlijke kunst, niet zonder innigheid en warmte,
maar wat al te bedeesd, te weinig beslommerd met het zoeken naar scherp persoonlijke
expressiemogelijkheden. Smits, evenmin als Breitner trouwens, met wien hij samen
te Rotterdam studeerde, was er de man niet naar langen tijd in deze
burgerlijk-realistische sfeer opgesloten te blijven. Hij gaat de oude meesters
bestudeeren in de buitenlandsche musea, in België, Italië, Duitschland, Oostenrijk.
Hij zet zijn studiën voort aan de Academiën te München en te Weenen en, zonder
middelen van bestaan, tracht hij zijn brood te verdienen met hier
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en daar wat decoratiewerk uit te voeren. Intusschen wordt hij ziek en, in tegenstelling
met Van Gogh die altijd dieper het Zuiden ingaat, aangetrokken door het geweldig
licht van het Middellandsch gebied, keert hij naar het voorouderlijk Noorden terug
en vestigt zich, vier en dertig jaar oud, te Moll, in het gehucht Achterbos, midden in
de Antwerpsche Kempen, die in dien tijd - wij schrijven 1889 - nog een eenzame,
bijna woeste streek zijn, waar een arme, vrome, dun-gezaaide bevolking nooddruftig
leeft op een schralen zandbodem. Gedurende veertig jaar zal Jacob Smits, de eremijt
van Achterbos, daar onvermoeid werken en, op zoek naar een steeds forscher
uitbeelding der dingen, naar een steeds dieper vertolking van de ziel van het landschap
en den geest zijner bewoners, en, vooral, naar een steeds machtiger expressie van
het licht, het aanzijn geven aan een lange reeks werken, waarvan enkele tot de
wonderbaarste behooren die de moderne schilderkunst heeft voortgebracht.
Als kunstenaar is Jacob Smits feitelijk een weerspannige. De periode waarin hij,
te Achterbos gevestigd, definitief zijn weg als kunstenaar te vinden had, viel in den
tijd dat het neo-impressionisme in België zijn grootste triomfen vierde. Hij had
natuurlijk reeds vroeger kennis gemaakt met de pogingen der luministen en ook wel
in hun zin gewerkt. Niet lang echter. Iets was er in hem, den landgenoot van het volk
van Rembrandt, die den grootsten der lichtschilders trouwens aandachtig had
bestudeerd, dat hem innerlijk sceptisch zoo niet wezensvreemd, tegenover de heldere
kleuren der toonaangevende schilders zijner dagen deed staan. In den grond geloofde
hij niet aan hun feitelijken opzet en kon, met Rembrandt's groot voorbeeld voor
oogen, wat smalend neerzien op die aanmatigende Franschen en hun Vlaamsche
meeloopers Heyman, Van Rysselberghe, Claus, wier grootsch en gedurfd, maar
chimerisch doel in niets minder bestond dan het licht zelf te schilderen. De lessen
van den XVIIden eeuwschen reus indachtig, wist hij dat het licht nooit intenser
schittert, dan wanneer het oordeelkundig in contrastwerking met schaduw wordt
onderlijnd: zooals Paul Valéry later zou zeggen, ‘rendre la lumière suppose d'ombre
une morne moitié’. Jacob Smits voorzag het gevaar, dat de luministische schilderkunst
liep en dat zich mettertijd dan ook voor een groot deel heeft verwezenlijkt: de minste
patineering die deze doeken na weinige jaren zouden ondergaan moest een
noodlottigen invloed op hun kleurschittering uitoefenen. Glans is nog geen gloed.
Gloed is warmte, die wordt bekomen door spelingen en contrasten en zich nog weet
te handhaven wanneer de contrasteerende elementen eenige graden dieper en
donkerder worden in den loop van den tijd. De glans der luministen echter is koude
schittering, egaal over het gansche doek verbreid. Geen tegenstellingen zijn er die
de intensiteit der lichtpartijen, moesten deze laatste stilaan gaan verzwakken, kunnen
in stand houden door zelf donkerder te worden - want alles is een quaestie van graad
en verhouding. Een luministisch doek moet vaal worden naarmate zijn kleuren
vervalen
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onder de niet te weren inwerking van licht en lucht. Zoo ongeveer moet Jacob Smits
geredeneerd hebben, toen hij, midden in den vollen bloei van het luminisme, zijn
van doel bewuste reactie tegen deze richting begon. Zijn eigen jeugdwerk, dat aan
de modekunst van zijn tijd offerde, heeft hij in latere jaren althans streng genoeg
beoordeeld: ‘des machines incolores, des citrons et du vinaigre, des épinards mal
cuits sous pretexte de faire du soleil.... des couleurs criardes, hurlantes, sous prétexte
de faire du plein air, des machines brutales ou arrogantes, noires ou sales, toujours
ternes’.1)
Met deze nogal drastische uitdrukkingen had Jacob Smits het luminisme als
doelstelling in elk geval even fel gekenschetst als onverbloemd veroordeeld.
De kunstevolutie ontwikkelt zich in scherpe contrasten. Terwijl een Van
Rijsselberghe, een Claus, een Heyman het publiek met hun heldere kleuren bekooren
en met hun pointillé onthutsen, terwijl Ensor, den naturalistischen ondergrond van
het impressionisme gaandeweg verlatend, zich al meer en meer terugtrekt in een
wereld der verbeelding, verbeelding naar kleur en vorm, waarin hij sarcasme vermengt
met pure fantaisie, zit de eenzame Jacob Smits in zijn kluis op Achterbos en bindt
op zijn manier den kamp aan met het licht. Al vond hij de wijze waarop zijn
tijdgenooten het probleem van den vorm in het licht trachtten op te lossen verkeerd,
hij was groot schilder genoeg om aan deze problemen niet schouderophalend voorbij
te gaan. Indien hij naar het verleden terugblikte, indien hij den grooten Rembrandt
ondervroeg naar zijn ervaringen en bevindingen in zijn levenslangen strijd met
weerbarstige machten, dan was dit niet om terug te keeren naar vroegere stadia in
de ontwikkeling der schilderkunst, niet om, m.a.w., tegen den stroom op te roeien,
maar alleen om de quaesties, waartegenover ook de anderen zich gesteld zagen, in
het reine te brengen met middelen die hem doelmatiger schenen. Ongetwijfeld hield
hij daarbij de diepgloeiende kleur en het mysterieus levende (niet ‘morne’!) duister
der ouden voor oogen, hun ‘amber, juweelen, robijnen, hun voluptueuzen rijkdom’.
Maar wat zij hadden bereikt achtte hij voor ontwikkeling vatbaar. Zijn bedoeling
was niet aan te knoopen bij Rembrandt's veroveringen en er bij te blijven stilstaan,
maar veeleer daar op voort te bouwen als op een oude, beproefde basis, een
voortbouwen, dat waaghalzerijen en dit avontuur, dat het zout is der kunst, niet
behoeft uit te sluiten, maar dat hem toch positiever scheen dan de experimenten der
luministen, die hij nu eenmaal niet vertrouwde. Terwijl hij deze laatsten pogingen
zag aanwenden de door Monet e.a. in het licht stukgevreten vormen opnieuw te
consolideeren, door veeleer de kleuren te ontbinden doch ze tezelfder tijd tot statige
massa's op te bouwen, zoodat een nieuwe, klare vorm eruit moest ontstaan, verwerpt
hij deze licht-zonder-schaduw-schilderende methode en zet zich aan het borstelen
van portretten: zijn vrouw Malvine, stoere boerenkoppen e.d., waarin de opposities
van licht en duister ter hulp

1) Geciteerd door G. Marlier: Jacob Smits. - Editions des Cahiers de Belgique, 1931.
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worden geroepen voor de structuur van de uit het donker opduikende aangezichten,
door geen lijn, geen streep aangegeven. Het volume is als bij Rembrandt gemodeleerd
uit niets dan contrasten van licht en schaduwpartijen.
Opvallend is, dat Jacob Smits gedurende zijn eerste jaren te Achterbos weinig
landschap heeft geschilderd. Het lijkt wel dat hij, met de werkwijze der
impressionisten, ook het genre versmaadde dat ze bijna uitsluitend beoefenden, - niet
zonder reden. Het landschap, als volkomen zelfstandige kunstsoort wellicht het laatst
ontstane, was het aangewezen proefveld voor de impressionistische en luministische
werkwijzen en het is dan ook hier, dat de beste resultaten werden behaald en dat
tenslotte de zege werd bevochten, als was hij beperkt en van korten duur. Jacob Smits
vreesde wellicht, dat hij als vanzelf in de methode der ‘lichtschilders’ zou vervallen
zijn, indien hij hun geliefkoosd genre te druk zou gaan beoefenen. Zelfs de olieverf
verliet hij momentaan bijna geheel, om zich hoofdzakelijk aan de praktijk van het
aquarel, het teekenkrijt, de houtskool, te wijden.
Wat is er rond dien tijd in het gemoed van Jacob Smits gebeurd? Toen hij zich
afwendde van een kunst, uitsluitend gericht op de stoffelijke, vluchtige verschijning
der dingen, een kunst die voor geestelijke waarden geen oog had en, uitlooper van
het naturalisme, feitelijk volkomen materialistisch bepaald was, heeft hij, zoekend
naar een nieuwen vorm voor de artistieke uitdrukking zijner wereld, daarbij ook aan
een nieuwen inhoud gedacht? Misschien is ‘gedacht’ hier een minder geschikte term.
Waar het scheppen begint houdt het denken op, of, ten minste, heeft de kunstenaar
zich losgemaakt van de heerschappij van het denken. Tusschen zuivere mystiek en
groote kunst zijn er overeenkomsten, die op een wezensverwantschap wijzen. Reeds
de talrijke mystische gegevens, die tot het geestelijk arbeidsveld der kunsten behooren,
spreken een duidelijke taal. En tevens wortelen religieuze bewogenheid en aesthetische
ontroering in dezelfde diepe, irrationeele zielsgronden, beide deelen hem, die ze
ondergaat, eenzelfde expressie van extatische verrukking mee. Doorslaggevend echter
is de gelijkenis in de verhouding tot de regelende, maatgevende rede: wanneer de
mysticus verbleekend siddert onder den met eeuwigheid geladen adem van Gods
onmiddellijke aanwezigheid, dan is hij even volkomen vrij van de oppermacht der
rede als de kunstenaar bij het begin van het scheppingsproces. Slechts dit ééne scheidt
hen van elkaar: de mysticus leeft in diepten, die aan alle vormgeving ontoegankelijk
blijven, terwijl de kunstenaar, even visionnair als de mystisch schouwende, steeds
beeldend ziet en beeldend werkt. De beelden die Jacob Smits' impressionistische
tijdgenooten zagen waren die der stoffelijke wereld, hun allen was het feitelijk slechts
te doen om de weergave eener werkelijkheid, die om 't even welk ideëele
achtergronden miste, waaraan het eeuwigheidskarakter ontbrak, omdat ze menschen
en wereld (de wereld voorál) opnamen in de meest vergankelijke, de meest vliedende
en vloeiende aspecten hunner
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verschijning. Geheel in de lijn harer van geestelijke waarden gespeende aesthetiek,
verwierp deze kunst de hiërarchie der genres. (Het is mogelijk dat deze laatste
inderdaad niet bestaat: een landschap van Van Gogh of een marine van Permeke zijn
even metaphysisch openbarend als een Eucharistische Christus van George Minne
- om ons aan modernen te houden). Maar ik wil het hier alleen hebben over de
praemissen, die de naturalisten tot hun verwerping dezer hiërachie hebben gebracht:
hun gold een goed geborstelde kool evenveel als een madonnakop, omdat ze in den
eene zoowel als in den andere slechts de gestalte zagen en niet den geest.
Het is mogelijk dat Jacob Smits, toen hij, aanvankelijk in waterverf en pastel, zijn
evangelische episoden begon te behandelen, zijn ‘Aanbidding der Herders’, zijn
‘Discipelen van Emmaus’, zijn Madonnafiguren, (meestal op gouden fond) zich zal
gezegd hebben: ‘gewis staat, zuiver artistiek, het eene niet hooger dan het andere,
maar van de sla heb ik genoeg, en ik schilder nu maar eens iets anders.’ Meer hoefde
hij daarbij wellicht niet te ‘denken’. Het was van zijnentwege trouwens zeer logisch,
dat daar waar hij het impressionisme verwierp, hij ook het landschap, typische drager
der plein-air-kunst, eenigszins verwaarloosde en naar de figuur, de compositie, het
interieur terugkeerde. Maar deze terugkeer is niettemin rijk aan consequenties geweest,
en men mag zeggen dat met Jacob Smits de herleving der religieuze schilderkunst
begint. Eenzaam in zijn Kempische kluis ver van het druk en oppervlakkig leven der
groote steden, omringd door een eenvoudige, vrome bevolking, arm naar den geest
en aan stoffelijk bezit, maar diep van gemoed en rustig vertrouwend in tijd en
eeuwigheid, een bevolking die in 1890 nog was zooals Conscience ze had leeren
kennen vijftig jaar voordien, schijnt Jacob Smits geleidelijk onder den indruk gekomen
te zijn van dit landelijk-primitief en bijna gebeurtenisloos leven, dat iets heiligs had,
als het ware, omdat het onbewust zich laafde aan verre en geheimzinnige bronnen
van ziel en droom, omdat het nog wortelde in de oergronden van het bestaan, waar
de mythe geboren wordt en innige communiceering heerscht met de bezielende
krachten der natuur, met den diepsten zin van geboren-worden, lieven, lijden en
vergaan, - al had hier het magisch verband met natuur en leven reeds de vormen
aangenomen van het christelijk symbool. Dit symbool ging Jacob Smits vertolken
in de religieuze gestalte waarin het nog intens en onaangetast voortbestond bij deze
haast patriarchale bevolking in wier midden hij was gaan wonen. Meer dan de
evangelische gebeurtenissen zelf, is het de diepzinnige menschelijkheid waarvan ze
beeld en wezen zijn die hij tot het eigenlijk onderwerp maakte van zijn schilderij.
Zonder het zuiver picturale ook maar voor het minst uit het oog te verliezen,
vermengde hij er iets mee dat meer is dan vorm en kleur, omdat het met vorm en
kleur alleen niet te bereiken is, dit imponderabele, dat de wezenlijke grootheid
uitmaakt van alle kunst en zeer zeker niet van stoffelijken aard kan zijn. Op de meest
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ongedwongen wijze zijn de heilige tooneelen bij Jacob Smits, zooals trouwens bij
menigeen zijner oude Vlaamsche voorgangers, in eigen tijd en land verplaatst, onder
de bewoners der Kempische heide, en, inniger feitelijk dan Bruegel, die, in den grond
fatalist, het leven ongestoord zijn gang laat gaan naast het goddelijk drama dat hij
in een of ander Vlaamsch dorp situeert, vermengt Jacob Smits het evangelisch
gebeuren met het alledaagsche leven der menschen om hem heen. De ‘Aanbidding
der Herders’ b.v. is karakteristiek voor Jacob Smits' diepe, tijdelooze interpretatie
der dingen. De glimlachende Madonna, wier zeer menschelijk gelaat van stil geluk
en teedere liefde straalt, is de eenvoudigste der volksvrouwen en de ingetogen herders
zijn van het soort dat men overal kan ontmoeten - maar door hun houding, verzonken
als ze zijn in hulde en gebed, is het dagelijksch wonder van het nieuw geboren leven
opgeheven in de religieuze sfeer. Deze godsdienstige schilderkunst heeft niets
kerkelijks noch dogmatisch, maar staat veel minder buiten de liturgie dan veel
moderne christelijke kunst der laatste jaren, die in haar stylistische betrachtingen iets
kouds en opzettelijks heeft, waaraan alle echte religieuze ontroering afwezig is. Men
zie maar zijn Mater Dolorosa uit het Brusselsch Museum: nooit werd alledaagscher
gezicht aangrijpender gelouterd door de majesteit van het lijden, en deze boerin in
haar kapmantel, tragisch in haar menschelijke smart, is weer de transpositie van een
religieus symbool in het gewone leven; het eene krijgt erdoor zijn wijding en het
andere zijn zin. Hetzelfde geldt voor de Discipelen van Emmaus, het stemmingsvolle
aquarel uit het Museum te Antwerpen, dat ook in dezen tijd ontstond: de Heer heeft
zich neergezet aan de tafel van het Kempisch boerengezin en niets is eenvoudiger
dan dit landelijk tooneeltje, wraarvan nauwelijks iets meer dan het transfigureerend
licht uitgaande van Jezus' figuur, het gewijde karakter laat vermoeden. Het is trouwens
het uitgangspunt van het prachtige meesterwerk, dat Jacob Smits enkele jaren later,
en dan geheel losgewerkt uit Rembrandt's greep, zou scheppen.
Van nu af lijkt het overigens wel, dat Jacob Smits zijn weg heeft gevonden.
Reageerend tegen het objectief realisme der luministen, die slechts al subtieler de
verschijnselen trachtten vast te leggen en het dieper wezen verwaarloosden, is de
schilder er geleidelijk als vanzelf toe gekomen ook zijn profane werken, landschap
en binnenhuis, in een verdroomde sfeer te vatten. De Kempische hoekjes die hij thans
vertolkt staan mijlenver verwijderd van de gelijktijdige landschappen van een Claus
of een Heyman: de ziel van het landschap tracht hij te vertolken, verlatenheid en
weemoed, ongerepte rust en oneindige verschieten van land en lucht: een onaanzienlijk
leemen hutje langs hier, een schralen boom langs daar, en alles onder een geweldigen
wolkenhemel die donkere schaduwen werpt over de vlakte. Zijn landschappen, vast
gebouwd, bestaan uit sterke contrasten van licht en duister, waarmee hij niettemin
(en dit scheidt het ten slotte van het typisch romantisch
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landschap), de bevindingen der plein-air-kunst oordeelkundig heeft weten te
verbinden. Alles ademt ernst en bijna plechtigheid, alles is doordrongen van religieus
gevoel. Ook talrijke portretten schildert hij nu, kopjes van borelingskes en van
opgroeiende kinderen, vrouwen, grijsaards. Den definitieven, streng styleerenden
Smits hebben wij nog niet, maar reeds teekent de persoonlijkheid zich af door dit
accent van bezonkenheid en introspectie, door dezen zweem van verstilling, vrome
aandacht en in-zich-zelf-gekeerd-zijn, die de kunstenaar aan alles wat hij voortbrengt
weet mede te deelen. Deze qualiteiten zijn wellicht extra-picturaal, maar het is
voorloopig ditgene waardoor zijn werk het sterkst tot ons spreekt, ditgene waardoor
het zich het sterkst van de sensitieve, maar in dieperen zin gevoellooze kunst zijner
impressionistische tijdgenooten onderscheidt. De kinderkopjes zijn heel en al liefde
en zuiverheid, en wat gezegd van den somberen ‘Vader van den Veroordeelde’ uit
het Museum te Brussel? Geheel zelfstandig moge deze kunst nog niet zijn; men
moge, evenals bij het portret van ‘Kobe’ (Museum te Antwerpen) nog nadrukkelijk
aan Rembrandt herinnerd worden, door de wijze waarop de aanzichten zich tegen
den donkeren achtergrond afteekenen enkel en alleen door het spel van het licht op
het volume van het hoofd, toch is deze smartelijke ‘Vader’ een meesterwerk, zooals
hij daar zit met afgezakte schouders en de handen lusteloos gevouwen op de knieën,
met het zijdelings gebogen hoofd, kaal geschoren als was hijzelf de veroordeelde,
en op het magere, beenderige aangezicht een onuitsprekelijke uitdrukking van stomme,
bijna dierlijke smart. Alles is groot aan dit doek, de volmaakte bladvulling, de sombere
harmonie en het bruin-grijze coloriet, de onopvallende wijze waarmee het modelé
der figuur met enkele breede kwaststreken is aangegeven, de heele prachtig-zwierige
en toch vaste schildering, nog zonder die dikke lagen waartoe Jacob Smits weldra
meer en meer zijn toevlucht zou nemen, deze bij hem zoo speciale werkwijze, die
hier alleen in de manier, waarop de knokkige handen geschilderd zijn een voorbode
vindt - en groot is ten slotte het tragisch gevoel waarmee hij de sprakelooze
zielegrootheid van dezen in zijn kind geslagen vader zonder pathos en zonder
weekheid heeft vertolkt. Waar somwijlen te zeer of althans te uitsluitend het accent
gelegd wordt op Jacob Smits' technisch streven naar het zoo zuiver en intens mogelijk
vasthouden van het licht op een wijze die niemand hem nog had voorgedaan, is het
wellicht niet overbodig eraan te herinneren, dat er in zijn kunst toch nog wel iets
anders is dan deze onophoudelijke experimenten, en dat hij trouwens het grootst is
geweest waar hij ze vooral niet overdreef. De ethische zijde van zijn kunst blijft in
elk geval van kapitaal belang.
Op dit moment gaan Jacob Smits' bekommeringen trouwens minder uit naar
quaesties van lichtcaptatie dan wel van vorm en stijl. Van voorafaan had het
vormprobleem zich voor hem gesteld, ditzelfde probleem dat de pointillisten in beslag
nam en dat zij langs heel andere wegen dan hij hadden
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trachten op te lossen. Na een periode van zoeken en tasten kwam Jacob Smits er
geleidelijk toe zijn vormen, die hij aanvankelijk door contrasten van licht en donker
had opgebouwd, feller te styliseeren, in synthetische massa's, door ronde en ovale
lijnen bepaald, maar tevens ook een ander coloriet aan te wenden, dat ook bij Bruegel
reeds toepassing vond maar dat bij Jacob Smits nog een graad verder wordt gebracht:
de kleuren worden, in onvermengden en bijna elementairen staat, vlak en zonder
gradatie opgestreken. Verhevigde lichtwerking tracht hij nu te bekomen - en dit is
wellicht zijn eerste etappe op den weg naar dit vasthouden van het licht dat hem op
den duur bijna een ziekelijke beheksing werd - door oppositie, niet meer van lichten schaduwpartijen, maar vooral van hevig contrasteerende kleuren. Zijn palet wordt
helder, zoo helder bijna als dit der neo-impressionisten, maar wat hij met zijn heldere
kleuren doet is toch heel anders. Men bezie maar zijn typische wolkenhemels - want
thans gaat hij opnieuw het landschap beoefenen -: veelal zijn het enorme, hagelblanke,
tot een grooten eenvoud van lijnen gestyleerde stapelwolken met ronde, stralende
koppen. Andere malen zijn het grijze wolken die, van den horizont uit geleidelijk
verdonkerend, tegen hun gekopten rand bijna pikzwart worden en aldus weer fel
contrasteeren tegen de omringende witte wolken en het hevig, volkomen effen blauw
der hemeldiepten. In de avondluchten zijn de cumulus-wolken doorgaans vervangen
door stratuswolken, die doorzicht geven in een kolk van licht en vuur. Gewoonlijk
verheffen de hemels zich weidsch en enorm boven een smalle strook lands, het vlakke
Kempische land, bezaaid met alleenstaande, nu tot hun vorm-elementen herleide
boomen en met typische, ja weldra stereotiepe lage hutjes met massieve strooien
daken. En aldus is Jacob Smits stilaan tot dien stijl gekomen, die geheel van hem is,
een stijl beheerscht door ronde lijnen en felle effen kleuren, waar de noodige
schaduwcontrasten echter nooit vergeten zijn, zoomin trouwens als de vertikalen die
zoowel in zijn landschap als in zijn interieurs met figuren, het noodige rustpunt
vormen voor den blik die anders in de vele rondingen dreigt verloren te loopen. Die
stijl beteekent eenheid en synthese, maar breuk ook met het naturalisme, hij beteekent
verheffing uit de beklemmende sfeer van het alledaagsche, hij beteekent e x p r e s s i e
in den zuiversten zin van het woord: uit-drukking van het essentieele uit het
bijkomstige, van het wezenlijke uit het toevallige, van het blijvende uit het
voorbijgaande. Jacob Smits' landschap, gewoonlijk gestoffeerd met de kleine,
gedrongen, nederige menschengestalten die we ook, en dan treffend van simpelheid
en deemoed, in zijn binnenhuizen en religieuze composities terugvinden, is een
verpuurde vertolking van de Kempische heide, formeel van een groote samenvattende
kracht en, ideëel, symbolisch voor deze eenzame, arme, vrome streek, waar
eenvoudige en sobere menschen woonden, kinderlijk en tevreden, onaangetast door
den geest der eeuw.
De ziel van deze streek en van dit volk is ten langen laatste als het ware
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in Jacob Smits' kunst overgegaan, en toen hij een zijner doeken, een binnenhuis,
thans een der prachtigste werken van het Moderne Museum te Brussel ‘Zinnebeeld
der Kempen’ noemde, geschiedde dit waarlijk met het volste recht. We zien de
armelijke woonkamer van een Kempische hut. Aan de tafel, vlak voor het raam
waardoor men het vlakke groene landschap met de witte wolkenkoppen tegen den
kobaltblauwen hemel ziet, hebben de bewoners voor het sobere maal plaats genomen.
Ze bidden met gevouwen handen en gebogen hoofd hun simpel dankgebed. God zelf
is tegenwoordig. Een blanke gestalte heeft naast hen plaats genomen en breekt met
hen het brood. Jezus is hun onvermoede gast als eens van de discipelen van Emmaus....
Om deze heele groep, in tegenlicht gezien, zweeft een atmosfeer van wijding en
heiligen eenvoud, iets groots en definitiefs, dat in de verheven rust van het getemperde
en toch intense avondlicht doet denken aan de meest grandioze behandelingen van
het analoge onderwerp: Vinci's Avondmaal en vooral Rembrandt's Emmausgangers
in het Louvre te Parijs.
Verscheidene malen heeft Jacob Smits dit motief met allerlei varianten herhaald:
zijn Kempische binnenhuizen, de Heer zij er in levende lijve aanwezig of niet, zijn
steeds evocaties van den geest die er leeft: geest van vrome berusting en kalme
tevredenheid, van Franciskaanschen eenvoud en beperking van behoeften, geest van
vrede met God en menschen. Steeds zijn de figuren in tegenlicht getoond, steeds is
de tafel, centrum der compositie, met klaarte overstroomd, steeds is alles, wezens
en dingen, omstraald, omhelsd, omdroomd door een fluweelig zacht getemperd
geheimzinnig licht, alles is opgeheven in een religieuze sfeer. Deze profane
onderwerpen zijn nauwelijks minder godsdienstige kunst te noemen dan zijn eigenlijke
Evangelische stukken: enkele Pieta's, een kruisiging, een Judaskus, waarin Jacob
Smits zich ongetwijfeld openbaart als een der grootste religieuze schilders van zijn
tijd, misschien de eenige der XIXde eeuw. Zooals de landschappen en de binnenhuizen
worden ook de Evangelische motieven met grooten eenvoud en soberheid behandeld.
De details zijn weggewerkt: evenals zijn tijdgenoot Laermans kijkt hij naar Bruegel,
hoe deze ook in de styleering der figuren de kleuren vlak uitstrijkt en met sterke
coloristische tegenstellingen te werk gaat. Maar terwijl Laermans in zijn sociale
opstandigheid vaak onecht en zelfs karikaturaal wordt, blijven Smits' composities
rustiger, strenger, waarachtiger, hoezeer ook ten behoeve hunner symbolische
strekking geïdealiseerd. Geheel in den geest eener waarachtig religieuze kunst wordt
synthese bij hem vergeestelijking en eenvoud wordt ascese. Naast den formeel
monumentalen en, ideëel en psychologisch, ongelooflijk aangrijpenden en
doordringenden ‘Judaskus’ is de ‘Pieta’ van het Museum te Antwerpen met de
rouwmoedig neercirkelende lijnen waarin de kunstenaar de tragische groep onder
den onheilspellenden avondhemel heeft gevat, een der subliemste doeken van den
grooten schilder. De extremen raken elkaar. In den uitersten eenvoud dien Jacob
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Smits in deze werken betracht en bereikt, benadert hij, de in alle watertjes der techniek
doorwasschene, de academisch opgeleide voor wien het ‘ambacht’ geen geheimen
en geen moeilijkheden biedt, de vertrouwde met alle knepen en streken van het atelier
die toelaten schitterende, maar gemakkelijke effecten te verwezenlijken, effecten die
hij versmaadt omdat kunst hem heilige ernst, in het zweet des aanschijns veroverde
waarheid en oprechtheid is, - in dezen toenmaals weergaloozen eenvoud benadert
hij onopzettelijk den ruwen, primitieven, maar hoezeer spontanea en ontroerenden
geest der volkskunst waarvan men in dien tijd zoover was verwijderd, en dien het
latere expressionisme zich zoozeer inspannen zou opnieuw deelachtig te worden.
Met deze religieuze composities, deze interieurs, deze landschappen heeft Jacob
Smits het hoogtepunt zijner kunst bereikt. Maar hij is niet tevreden. Hij is nooit
tevreden geweest en heeft levenslang getracht zijn expressie te verhevigen en het
licht gaandeweg al feller te vertolken. Gestadig heeft hij geëvolueerd, aanvankelijk
van de half romantische, half realistische, onrustig zoekende werken zijner vroegere
periode, naar de vaste, evenwichtige gedragenheid en synthetische kracht der doeken
uit zijn rijpsten tijd; later echter is de evolutie vooral van technischen aard geworden,
bij handhaving van den eenmaal voorgoed met de eerste definitieve landschappen,
met de binnenhuizen e.d. veroverden stijl. Die hem bezocht heeft in zijn kluis te
Achterbos weet dat hij zijn werkplaats had vervormd tot een soort laboratorium, met
een heel systeem van gordijnen, voorhangen, draperieën tot al subtieler distilleering
van het licht. Voor den ouden kunstenaar, een eeuwig voortgejaagde als Van Gogh,
al roerde hij, in tegenstelling met dezen laatste die het licht al verder naar het Zuiden
ging zoeken, nimmer meer van de plaats die hij zich eenmaal had uitgekozen, was
deze halsstarrige achtervolging van het licht ongetwijfeld op den duur een hobby
geworden. Ten langen leste stelde geen enkel doek hem meer tevreden. Steeds
hervatte, herwerkte, overschilderde hij het, steeds hoopte hij het klaarder, trillender,
verblindender te maken. Het gevolg was, dat ieder doek op den duur overdekt was
met een fantastische massa verf! De doeken uit Smits' latere periode zijn als muren
zoo zwaar. De verflaag is zoo onwaarschijnlijk dik, dat ze duidelijk in relief werkt
en er uitziet nu eens als een soort poreus kalkgesteente met holen en putjes, dan eens
als een stuk boomschors met korstmossen begroeid. Zijn deze doeken op den duur
zoo vuistdik aangestreken geworden omdat de schilder, zichzelf steeds corrigeerend,
ze onophoudelijk bewerkte en herwerkte, of heeft hij, met deze ontzaglijke verfmassa
op te hoopen, een aesthetische bedoeling gehad, die ook voorkomt bij extremistische
schilders van den jongsten tijd? Waarschijnlijk is het eene gegroeid uit het andere.
Waarschijnlijk heeft hij op zekeren dag vastgesteld dat hij, onder gepaste belichting,
met de schaduw van zoo'n verfklonter ook inderdaad de noodige schaduw kon
bereiken, zonder haar te schilderen, zoodat
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hij, - en daar kwam het op aan -, zijn kleur al zuiverder kon houden. Dit werd
weliswaar niet meer schilderen, maar boetseeren, maar dat hij hiermee twee in den
grond verschillende kunsten noodeloos met elkaar vermengde, dat is Smits, door zijn
idée fixe behekst, natuurlijk ontgaan. Grooter nadeel dan dat op den duur in alle deze
vele putjes en oneffenheden een massa stof zal geraken, wat het spoedige vervuilen
en verdoffen dezer schilderijen wel zeer in de hand schijnt te moeten werken, behoeft
dit stokpaardje van den ouden kunstenaar op zichzelf wel niet te hebben, maar toch
heeft m.i. ook zijn kunst eronder geleden, die in haar geest en stijl ten slotte wat
gelijkmatig is gebleven, terwijl haar straalkracht, in plaats van feller te worden, door
het gebruik van vele witten en geel-groenen en een daarmee gepaard gaande
verzwakking der contrasten veeleer is afgenomen. In het euvel der luministen, dat
hij in den aanvang zijner loopbaan zoo energiek bestreed, is Jacob Smits op den duur
langs andere wegen gedeeltelijk vervallen. Deze prachtige schilder betaalde hiermee
den tol aan de kunst van zijn tijd, aan wat zij accidenteels en wellicht zelfs uiterlijks
had, hij toch die grooter of ten minste beter was dan zij, en die niet als een eenzame
eremijt te midden der onwetende menschen van Achterbos zou zijn gaan wonen,
indien een diepe affiniteit er hem niet heen gedreven had, indien hij zich in de ziel
niet verwant met hen had gevoeld en spijts alle intellectueele en artistieke
geschooldheid niet een dier armen naar den geest, niet een dier reinen van hart geweest
ware, die, naar het Evangelisch woord, God zullen zien. Niet alleen onder de nederigen
die hij in het ‘Symbool der Kempen’ schilderde woonde de Heer, maar ook in hém
zelf en slechts aan zijn innerlijke visie, waarvoor land en volk om hem heen slechts
het gepaste kader was, heeft hij in dit meesterlijk schilderij, uitdrukking en gestalte
gegeven. De moderne religieuze schilderkunst was daar in elk geval mee geboren
en zulks op een moment dat de al langs om meer van alle geestelijke en ethische
waarden gespeende profane kunst haar hoogste triomfen vierde in een formule, die
slechts nog op één pas stond van het nihilisme, waarin haar laatste uitloopers dan
ook zijn terecht gekomen. Waar het gevaar het hoogste scheen, was de redding nabij:
zei ik niet dat evolutie der kunst zich in contrasten beweegt?
De redding: Jacob Smits' invloed op en beteekenis voor de hedendaagsche
Vlaamsche kunst, die toch een der belangrijkste van Europa geworden is, zijn zeer
groot. Albert Servaes, George Minne, Gustave van de Woestijne - ik spreek niet van
de vele bedeesde navolgers en noem slechts de grootste namen - hebben allen iets
aan hem te danken. Ja zelfs Permeke en de heele bent der expressionisten. Geestelijk
althans is deze eenzame hun aller voorganger en wegwijzer. Met James Ensor
beheerschte hij, deze geestelijke elementen nog daargelaten, heel wat formeele en
stylistische stroomingen in de moderne kunst hier te lande. Zijn zucht naar synthese,
zijn expressief-symbolische vervormingen, zijn constructief coloriet, dit alles staat
aan het
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uitgangspunt van bestrevingen waarmee menig schilder misschien elders meent
vertrouwd te zijn geraakt, maar die Jacob Smits reeds op het laatst der vorige eeuw
betrachtte, toen nog slechts enkele geïsoleerden zooals hij, een Gauguin, een Van
Gogh, in deze richting uitkomst zochten. Smits en Ensor, hoe verschillend beiden
ook zijn, blijven de groote namen die men noemt als men het heeft over de
vernieuwers onzer schilderkunst. Wie van beiden de grootste kunstenaar is wil ik
niet uitmaken. Misschien spant, zuiver picturaal, Ensor wel de kroon. Hij is inderdaad
een toovenaar met kleur en licht, met allerfijnste schakeeringen en alleronvatbaarste
trillingen, wiens weerga op dit gebied onder onze moderne schilders geenszins en
daarbuiten slechts een paar maal te vinden is. Hij is ook veelzijdiger dan Jacob Smits,
of beter, hij wist in de verschillende genre's die hij behandelt zich steeds op
overtuigende wijze een kunstenaar van den eerste rang te toonen. De kluizenaar van
Achterbos echter houdt zich steeds bij een paar thema's, die hij telkens weer in allerlei
varianten hervat en, ongetwijfeld, hij heeft zich vaak herhaald. Maar daartegenover
staat, dat zijn centrale werk een homogeniteit vertoont, een eenheid van visie, karakter
en stijl, die Ensor in zijn veelzijdigheid niet bereikt, misschien nooit heeft begeerd.
En verder is deze intens religieuze geest in zijn eenvoud, zuiverheid en verhevenheid
dieper dan de vaak getormenteerde Ensor, die in den grond feitelijk meer verwant is
met de kunst-voor-de-kunst-aesthetiek der impressionisten en die, wanneer hij, b.v.
in zijn maskerstukken, diep wil schijnen, m.i. vaak slechts bedenkelijke resultaten
bereikt. Geestelijk als schepper der moderne religieuze kunst, formeel als baanbreker
van een ideo-plastische vertolking van den vorm, is Smits' voorbeeld voor de
ontwikkeling onzer kunst enorm geweest en het werkt nog steeds na, evenals trouwens
zijn visie op het landschap. Voor zoover ik kan zien heeft Ensor een zoo diepgaanden
invloed niet uitgeoefend. Men heeft hem in elk geval nooit zoo slaafs nagevolgd of
kunnen navolgen als den eenzelvigen Kempischen meester, die er allerminst op uit
was school te maken, doch wiens fascineerende en bovendien scherp afgelijnde, eens
en voor altijd duidelijk uitgesproken persoonlijkheid noodzakelijk velen tot imitatie
moest aanzetten, iets waaraan zich Ensor's veel minder statische, glijdende,
proteusachtige verschijning veel gemakkelijker wist te onttrekken. Smits' formule
echter, spijts haar schijnbare algemeen-gangbaarheid die zoovelen heeft aangelokt,
was de verworvenheid van een genie, en slechts zij die begrepen dat men hem niet
navolgen mocht maar op hem voortbouwen moest, met andere middelen en een
andere tucht, hebben zich zijn lessen te nutte kunnen maken. Gelukkig zijn dat velen
geweest, velen die bij hem hebben geleerd om zich dan toch van hem af te wenden,
hem alleen latend in zijn glorie, maar verlicht door de straalkracht van zijn geestelijke
ascese, en rijker geworden door de boodschap die hij bracht.
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Pieter Saenredam als teekenaar
door P.T.A. Swillens
VAN niet een der Zuid- of Noord-Nederlandsche kunstenaars, die zich hebben
beziggehouden met het uitbeelden van ‘perspectieven’ - een begrip, waarmede men
in vorige eeuwen onderwerpen als ‘kercken, galerijen, saelen, gebouwen en andere
dinghen, zoo van buiten als van binnen’, omvatte -, bezitten wij zoovele teekeningen
als van den Haarlemschen schilder Pieter Saenredam. Zijn voorgangers op dit speciale
terrein als Vredeman de Vries, de beide Neefs en de van Steenwijcks, zijn tijdgenooten
Bartholomeus van Bassen, Albert Cuyp, Dirck van Deelen, de Berckheijdens, Daniël
de Blieck en zij die na hem kwamen als Gerard Houckgeest, Hendrik van Vliet en
Emanuel de Witte hebben ons van dien aard weinig of niets nagelaten. Het is waar,
dat Saenredam zich welhaast uitsluitend met perspectieven, meer in dit onderwerp
bijzonder met kerkinterieurs heeft beziggehouden, terwijl de anderen het slechts een
enkele maal hebben behandeld. Doch wij weten ook, dat Saenredams werkwijze voor
elk door hem vervaardigd schilderij een teekening (schets) noodig maakte, waar zijn
kunstbroeders wellicht hun schilderijen in de kerken hebben afgewerkt of althans
hun onderwerp ter plaatse op het paneel hebben geteekend.
Saenredam was, ten opzichte van zijn werkwijze een ietwat uitzonderlijke
verschijning. Hem te volgen op de uren en dagen, dat hij, met schetsboek en teekenstift
gewapend, in een bepaalde stad van kerk tot kerk ging om daar zijn concepties op
papier vast te leggen en hem vervolgens op zijn werkplaats te bespieden, als hij bezig
was die schetsen op zijn paneelen over te brengen, is ongetwijfeld een zeer
merkwaardige excursie. De uiterst zorgvuldige dateeringen en de veelal zeer
uitgebreide aanteekeningen, die de kunstenaar op de hierna te noemen teekeningen
maakte, zijn ons voortreffelijke gidsen om hem op die wegen, en wel van jaar tot
jaar en van maand tot maand, dikwijls ook van dag tot dag te volgen.
Pieter Saenredam is in 1597 te Assendelft geboren, doch kwam reeds in 1608 naar
Haarlem, waar hij tot zijn overlijden, in 1665, heeft gewoond. Zijn vroegst gedateerde
teekening, die wij tot heden kennen, een gezicht in de St. Bavokerk te Haarlem, is
uit 1627; zijn vroegst bekend schilderij, met een gezicht in dezelfde kerk, draagt het
jaarmerk 1628. De kunstenaar was dus reeds dertig jaren oud eer hij zich aan het
onderwerp ging wijden, dat zijn naam zou vereeuwigen. Dat hij reeds voordien, zij
het dan in bescheidener mate, zich met dergelijke onderwerpen heeft beziggehouden,
meenen wij te moeten aannemen op grond van de omstandigheid dat deze vroegste
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werken een rijpheid en gaafheid vertoonen, die niet plotseling voor den dag getreden
kunnen zijn. Het werk, dat wij van Saenredam van vóór die jaren kennen is echter
van geheel anderen aard, als planten en bloemen, plattegronden, portretten,
boek-illustraties en dergelijke. Het zou ook nog vijf jaren duren eer Saenredam zich
uitsluitend tot het kerk-interieur zou bepalen.
In Haarlem, waar zijn woning niet ver van de St. Bavokerk was gelegen, had hij
ruimschoots gelegenheid om van tijd tot tijd daarin een of meer schetsen te maken.
Tot aan 1636 heeft hij vrij regelmatig in die kerk gewerkt en van vele teekeningen,
in die jaren ontstaan, heeft hij, dikwijls onmiddellijk, schilderijen gemaakt. In 1632
verbleef hij eenige weken in 's Hertogenbosch, maar - het is reeds opgemerkt - toen
werd zijn belangstelling nog niet uitsluitend tot het kerkinterieur gericht. Wij kennen
uit dien tijd talrijke teekeningen van hem, als gezichten op en om de stad, eenige
oude gebouwen, belangrijke kunstwerken uit eenige kerken, doch van een
kerkinterieur in eigenlijken zin is niets te vinden. Opmerkelijk is ook, dat wij niet
een van de aldaar gemaakte schetsen voor een schilderij gebruikt vinden. Waartoe
de meesten ook weinig geëigend zouden zijn. Ik meen echter op goede gronden te
moeten aannemen, dat Saenredam in 's Hertogenbosch meer teekeningen heeft
gemaakt dan wij tot heden van hem kennen.
Eerst toen hij het volgend jaar, 1633, eenige weken in zijn geboorteplaats Assendelft
vertoefde, heeft hij zoo goed als uitsluitend kerkinterieurs geteekend. Slechts één
blad is ons uit die dagen bekend, waarop hij een gezicht op het dorp met de
(voormalige) St. Odulphuskerk heeft gegeven.
Dergelijke uitstapjes heeft hij meermalen ondernomen. Zij waren altijd van korten
duur en brachten hem nooit op grooten afstand van zijn woonstad Haarlem. Het
langst heeft hij in Utrecht gewerkt, waar hij in 1636 ruim vijf maanden is geweest
en waar hij in al de toen bekende kerken heeft geteekend. In Juli 1641 zien wij hem
in Amsterdam werkzaam, waar hij een teekening maakte van het oude Amsterdamsche
stadhuis, waarmede hij zes volle dagen is bezig geweest. Vervolgens wras hij in 1644
in Rhenen; dan maakt hij in 1650-'51 een aantal schetsen van en in de Nieuwe kerk
te Haarlem om tenslotte in 1661 nog eenige weken in Alkmaar te verblijven. Ook in
die steden heeft hij niet anders dan kerkinterieurs geschetst. Buiten die gelegenheden
en tijden heeft hij, zoover wij thans weten, niet geteekend, althans geen kerkinterieurs.
De aanleidingen tot deze korte reizen te bespreken, valt buiten mijn onderwerp.
Deze wijze van werken vinden wij bij andere kunstenaars nooit toegepast. In den
regel teekenden de Hollandsche schilders hetgeen hen op een bepaald oogenblik
inspireerde, maakten zij studies van allerlei onderdeden of motieven die zij voor hun
schilderijen noodig hadden, ontwierpen compositie-
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schema's voor hun grooter op te zetten doeken, waarbij zij herhaaldelijk gebruik
maakten van de hier genoemde schetsen of stelden daaruit een nieuw geheel samen.
In ieder geval teekenden zij vrij regelmatig en voortdurend. Bij Saenredam zien wij
van dat alles niets gebeuren. Hij maakte binnen betrekkelijk korten tijd een groot
aantal schetsen - alleen uit Utrecht kennen wij er thans niet minder dan 31 - en deze
gaven hem de stof voor een even groot aantal schilderijen, waaraan hij vele jaren
achtereen werk had. Saenredam had niet, als zijn kunstbroeders, een aantal schetsen
noodig voor één schilderij, doch slechts één schets was hem daarvoor voldoende en
deze werd, in den regel met zeer geringe wijzigingen, overgenomen. Aan die schetsen
had hij, een dag, soms anderhalve of twee dagen gewerkt, zelden langer. Slechts één
geval is bekend, dat hij aan een teekening zes dagen bezig was, die van het oude
stadhuis te Amsterdam, thans in het museum Fodor aldaar.
Hij teekende bijna steeds op licht getinte - gele, bruine, grijze en blauwe - papieren
en gebruikte voortdurend ander materiaal. Wij kennen van hem krijt-, pen-,
gewasschen-, met verf en/of krijt gekleurde teekeningen, en ook zulke waarbij deze
materialen gecombineerd zijn gebruikt, als zwart krijt en met wit ‘gehoogd’, enz.
Het schijnt dat de kunstenaar in deze niet een bepaalde methode heeft gevolgd, doch
zich liet leiden door de ingeving van het oogenblik, het beschikbare materiaal of
door de eischen die het gegeven hem stelden.
Het is echter voor Saenredam zeer karakteristiek, dat hij zelden die teekeningen
onmiddellijk op zijn paneelen overbracht, doch voordat hij tot schilderen overging,
zeer nauwkeurige en groote perspectivische-constructie-teekeningen maakte, waarop
hij alle afmetingen en afstanden precies had uitgezet en het verloop der lijnen en
vlakken volgens de regelen en wetten der perspectief berekende en uitvoerde. Enkele
dezer constructie-teekeningen (ik gebruik hier deze betiteling ter onderscheiding van
de teekeningen - schetsen -, die hij direct in de kerken maakte), worden nog in eenige
musea bewaard. Het is zeer de moeite waard dit soort teekeningen aandachtig te
bestudeeren, omdat wij daaruit de mate der kennis van de perspectief bij Saenredam
leeren kennen, maar bovendien de methode door hem en zijn tijdgenooten gevolgd,
kunnen ontleden. Deze methode blijkt gelijk te zijn aan die in de toenmalige
leerboeken betreffende deze materie, voorgeschreven.
De contructies zelve werden in potlood (of krijt, lood) uitgevoerd en daarna het
feitelijke beeld van het kerkinterieur, dat uit die contructie was te voorschijn gekomen,
meer zichtbaar gemaakt door de contouren en essentieele onderdeden daarvan met
inkt te overtrekken.
Die constructie-teekeningen vertoonen echter nog andere bijzonderheden, die ons
zeer duidelijk de werkmethode van Saenredam demonstreeren. De inktlijnen, waarover
ik hierboven sprak, dus die lijnen die het eigenlijke beeld van het interieur
omschrijven, zijn op de originalia alle met een of ander
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scherp gepunt voorwerp ingekrast en de achterzijden van die bladen, met grafiet of
iets dergelijks, ingezwart. Uit deze verschijnselen is te concludeeren, dat de kunstenaar
deze teekeningen op een ander teekenvlak heeft gecalqueerd. Dit andere teekenvlak
kan niet anders zijn geweest, dan het paneel waarop het schilderij zou worden
gemaakt. Vergelijken wij de afmetingen van de constructie-teekeningen met de
schilderijen van gelijke onderwerpen, dan blijken deze, tot in alle onderdeelen gelijk
te zijn. Op sommige schilderijen zijn die gecalqueerde potloodlijnen nog duidelijk
te zien. Voordat Saenredam tot schilderen overging, vond hij zijn onderwerp
nauwkeurig geconstrueerd, in dunne en strakke lijnen op zijn paneel en kon hij, de
liniaire elementen verder ter zijde stellend, zich geheel aan de coloristische overgeven.
In het ontstaan van Saenredams schilderijen zijn dus drie étappes te onderscheiden:
1. de schets in de kerk gemaakt, 2. de perspectivische-constructie-teekening, 3. het
schilderij (zie afb. 1, 2 en 3).
Een nauwkeurige vergelijking van de in de kerken gemaakte schetsen en de
constructie-teekeningen leert ons, dat Saenredam nog andere gegevens ter beschikking
moet hebben gehad, nml. plattegronden, opmetingen en detail-teekeningen, waarop
alle afstanden, maten en omtrekken waren genoteerd en aangegeven. Het is mij gelukt
om enkele van zulke teekeningen te vinden, waarop inderdaad deze notities waren
vermeld. In verband met deze aanteekeningen moet ik hier wijzen op die, welke wij
ook op vele van zijn schetsen aantreffen. Herhaaldelijk vinden wij daarop vermeld
het woord ‘oogh’, boven of beneden een punt waarom een kringetje is getrokken en
daaronder ‘afstand 3 voet’ (of daaromtrent). Hiermede duidde de kunstenaar het z.g.
oogpunt aan, d.i. het punt dat recht voor zijn oog in den horizon, was gelegen op een
afstand boven den grond (het grondvlak), als aangegeven. Deze bijzonderheden
waren hem onmisbaar bij het vervaardigen van de constructie-teekeningen en zelfs
een van de grondslagen voor zijn berekeningen.
Een ontleding van de perspectief in de schetsen schenkt ons de wetenschap, dat
deze soms verre van volmaakt is. Men kan dat verschijnsel op rekening stellen van
zijn perspectivisch z i e n , maar er is m.i. ook alle reden om aan te nemen, dat de
kunstenaar zich inzake de perspectief in die schetsen niet al te zeer heeft bekommerd,
omdat toen reeds bij hem het plan bestond, dit onderdeel tot in alle bijzonderheden,
op andere bladen en in grooteren vorm, te verzorgen. Ook in andere opzichten, als
in hoogte en breedte van het geheel en van de onderdeelen, in onderlinge afstanden,
enz. vertoonen de schetsen veelal belangrijke afwijkingen met de
constructie-teekeningen. Doch al déze bijzonderheden vinden wij op de plattegronden
en opmetingen nauwkeurig genoteerd (zie afb. 4 en 5).
Meermalen is er verschil van meening tusschen verschillende schrijvers geweest
betreffende de betrouwbaarheid van Saenredams teekeningen als
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‘historische getuigen’. Ik moet opmerken, dat men in die jaren nog geen onderscheid
had gemaakt tusschen de schetsen en de constructie-teekeningen, zelfs het verschil
in teekenstijl over het hoofd had gezien. De schetsen zijn alle met de vrije hand
gedaan, de constructie-teekeningen in hoofdzaak met liniaal en passer bewerkt.
Bovendien laten deze laatste ook zelden eenige artistieke behandeling zien, zijn niet
met krijt of in kleuren opgewerkt en vertoonen steeds de constructie-(hulp-) lijnen.
Dat de discussies tusschen bedoelde schrijvers geen vruchtdragende resultaten
hebben opgeleverd, spreekt vanzelf, want de een had zijn oog gericht op de schetsen,
de ander op de constructie-teekeningen en schilderijen. Uit het bovenstaande is reeds
gebleken, dat wij de schetsen slechts onder groote reserve als historische getuigen
kunnen aanvaarden, althans als men die getuigenis wil opvatten als een p r e c i e s e
weergave van de werkelijkheid. Daarentegen kunnen de constructie-teekeningen en
de schilderijen, plus de plattegronden en opmetingen als zoodanig voortreffelijk
fungeeren.
De werkwijze van Saenredam nu eenigszins kennende, moeten wij besluiten om
in zijn schetsen geheel andere artistieke elementen en bedoelingen te zien dan in zijn
schilderijen zijn geopenbaard. Die schetsen dienden hem om den indruk van het
geheel vast te leggen, de hoogte, breedte, diepte, de verhoudingen, snijdingen en
overgangen te weten en de licht- en schaduweffecten, de algemeene toon en kleur
te bepalen, kortom, om de situatie van het geval en de plaats van de onderdeelen in
het geheel in zijn geheugen te helpen bewaren. Het was den kunstenaar daarbij
allerminst te doen om een volkomen preciese afbeelding der werkelijkheid te geven.
Zooals reeds is opgemerkt, bediende Saenredam zich van velerlei detail-teekeningen
en aanteekeningen om tot die juistheid en volkomen overeenstemming te komen.
Het is mij zelfs mogelijk te bewijzen, dat dergelijke hulp-teekeningen nog in grooter
getale aanwezig zijn geweest, dan wij tot heden van hem kennen. Ook van
onderdeelen, als wapenborden, versieringen, enz. schijnt hij afzonderlijke schetsen
te hebben vervaardigd.
Het verlies aan die preciesheid in zijn schetsen - die, in feite het geheele aspect in
den regel weinig storen, - heeft de winst geschonken dat de onmiddellijke indruk
zoo helder en rein mogelijk is gebleven; dat zijn teekeningen, als geheel beschouwd,
buitengewoon stemmingsvol zijn geworden en een vlotheid in technische uitvoering
toelieten, die door niets geremd, doch gestuwd werd door een sterke, innerlijke
ontroering. Men kan daarbij de veronderstelling wagen, dat de begeerte om in
betrekkelijk korten tijd zooveel mogelijk schetsen te maken, den meester mede een
drang is geweest tot die kunstzinnig-spontane uitvoering.
De teekeningen van Saenredam dragen een sterk samenvattend en comtemplatief
karakter. De kunstenaar schijnt zich daarbij bovenal te hebben ingesteld om ‘de
ruimte’ en ‘het ruime’ te geven. Hij verwaarloost veelal
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allerlei bijzonderheden, als mobiele meubelen, versieringen, architectonische details,
enz. doch is blijkbaar buitengewoon bekoord geworden door de werking van het in
die ruimten binnenvallende, altijd getemperde licht, dat stil en sereen langs de
mat-gekleurde, zacht-getinte wanden vloeit, dat alle dingen schijnt samen te binden
tot een machtig geheel. Maar door dat, in zijn felheid geremde licht worden ook de
kleuren en toonen tot harmonisch gestemde accoorden verbonden. Hij moet den
plechtigen ernst gevoeld hebben van de slanke, hoog-oprijzende zuilen, van de
machtige beweging der spitsbogige gewelven. En temidden van dat alles ontwaarde
hij de spitse, fonkelende glanzingen op de gekrulde armen der koperen licht-kronen,
ontdekte hij ook de enkele roode vlek in een muurschildering, die als een felle vlam
oplaaide in het schemer-donker van de lage zijkeuken. In de teekeningen van
Saenredam hebben wij allereerst te zien des kunstenaars verlangen om de machtige
poëzie van het kerkinterieur te geven, wat ook ongetwijfeld in deze zijn voornaamste
bedoeling zal zijn geweest en waarin hij ook voortreffelijk is geslaagd.
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De nieuwe musea in Den Haag en Rotterdam
door Ir. G. Friedhoff
EEN merkwaardig feit heeft zich op museumgebied in 1935 in ons land voltrokken.
Twee van de belangrijkste steden hebben kort na elkaar een grootsch opgezet nieuw
museum geopend en het is begrijpelijk, dat de redactie van Elsevier hieraan speciale
aandacht wil wijden door een beschouwing over deze beide bouwwerken op te nemen.
Het vraagstuk is zoo veelzijdig, dat men eigenlijk verscheiden deskundigen zou
moeten vragen hun oordeel te willen formuleeren, teneinde ieder onderdeel tot zijn
recht te doen komen en op het juiste plan gesteld te zien. Anderzijds heeft het zijn
voordeel zich niet te veel te verliezen in deze specialisatie en als architect is men
gewend veelsoortige problemen te bestudeeren en tot oplossing te brengen, waardoor
men, zonder in alle opzichten tot de perfectie deskundige te zijn, toch een zoodanig
algemeen inzicht verkrijgen moet, dat men die onderdeelen in juist verband ten
opzichte van elkaar moet kunnen beoordeelen.
Alvorens tot een bespreking van het gemeente-museum in den Haag en het museum
Boymans, te Rotterdam over te gaan, lijkt het mij gewenscht zich te bezinnen over
het museumvraagstuk in het algemeen.
Wat is een museum?
Eerst sedert kort heeft het museum zijn intrede in de maatschappij gedaan en
hoewel b.v. het Britsch Museum reeds van 1753 stamt, en het Louvre in 1793 voor
het publiek werd opengesteld, zoo is toch de uitbreiding en algemeenheid iets van
de laatste tijden.
Kunstwerken evenwel zijn door alle eeuwen heen ontstaan en even zoo lang
gewaardeerd. Zoolang de menschheid blijft bestaan, zal dit feit zich blijven herhalen.
Oorspronkelijk ontstaan uit devotie en eerbied voor het geestelijk leven, een culminatie
van de gedachten die in een volk leven, een vormgeven van ideeën en symbolen,
vonden ze hun bestemming ten bate van dit geestelijk leven als onderdeel van
bouwwerk of monument in den ruimsten zin van het woord. In hoeverre men dus
van toegepaste kunst kan spreken is afhankelijk van de waarde die men aan dit woord
toekent, aan hetgeen men onder het woord ‘toegepast’ verstaat. Een ‘vrij’ Grieksch
beeld hetzij dit verband hield met den tempeldienst of met de sport werd gecreëerd
ten bate hiervan. De amuletten uit Egypte, de Tanagrabeeldjes van Griekenland, ze
werden gemaakt ten bate van iets, ten gebruike in het maatschappelijk leven of
geestelijk leven, het begrip verzamelen was niet aanwezig.
In den Romeinschen tijd, met zijn groote weelde, ontstonden de eerste ver-
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zamelaars en met de profanatie van de kunst in de Renaissance werden nieuwe wegen
en grooter mogelijkheden geopend. De kunstmaecenas droeg werken op, verzamelde
kunstenaars en andere geestelijk intens levende menschen rond zich en verheugde
zich in hun uitingen, die door hem op hooge waarde werden geschat en in zijn
vorstelijke verblijven werden ondergebracht. Het idee verzamelen groeit, geleid door
de persoonlijke intentie van op kunstzinnig gebied belangstellende en hoogstaande
personen. Ook hier nog is het nu steeds ‘vrijer’ wordend kunstwerk een onderdeel
van iets. Het ontstaat als verheerlijking van iets of iemand, ter verfraaiing van stad,
landstreek of woning en evenzoo van het bedehuis, dat, hoe men ook over de hoogte
van het geestelijk plan der godsdienst in die dagen moge denken, een levend onderdeel
der maatschappij bleef. De belangstelling voor de oude kunstwerken als kunstwerk,
onafhankelijk van zijn bestemming, ontstaat, doch van een collectioneeren in speciale
gebouwen is nog weinig sprake.
De opkomst der geschiedkennis als wetenschap bracht ook de kunstgeschiedenis
naar voren en de daardoor opgewekte belangstelling, die voor een belangrijk deel
van wetenschappelijken aard is, deed de belangstelling voor het werk uit vervlogen
tijden opleven en voor een grooter publiek levend worden.
De kunstmaecenas, die door persoonlijke belangstelling en kunstgevoel zich gaarne
omringde met schoone voorwerpen, wist, gedreven door eigen inzicht en verrijkt
met wat de wetenschap hem leerde, zijn verzameling op hoog plan te brengen. Dit
kunstgenot beperkte zich tot zijn kleinen kring van vrienden en de meer algemeen
geworden belangstelling kan hierdoor niet worden voldaan.
De oude kunst, die leefde toen de uitingen hiervan ook in levende onderdeelen
van de maatschappij werden ondergebracht, werd los van die onderdeelen toen de
maatschappelijke toestanden veranderden. Een Grieksche tempel, die niet meer als
zoodanig wordt gebruikt, behoeft zijn meer losse kunstuitingen niet meer, die ten
bate van meerdere wijding en glorie hierheen waren gebracht of hiervoor waren
vervaardigd. Bij het afsterven van den Egyptischen doodencultus verloren de
wandschilderingen, reliefs, beelden e.a. hun passende beteekenis. Hierdoor konden
ze los van hun bestemming als aesthetisch waardevolle kunstvoorwerpen worden
verhandeld aan hen, die zich daarvoor gevoelig toonden.
Wat hier met behulp van enkele voorbeelden is betoogd, is in meerdere of mindere
mate op het uitgebreide terrein der kunstvoorwerpen door te voeren.
Toen de algemeene belangstelling groeide is het begrijpelijk, dat de overheid deze
belangstelling overnam als een weerspiegeling van het geestelijk leven van zijn tijd
en werd de museumgedachte geboren. De Fransche revolutie en Napoleon droegen
hiertoe in belangrijke mate bij (zie o.a. Haagsch Maandblad 1927 het artikel van Dr.
v. Gelder).
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Deze musea vonden veelal een basis in de oudere verzamelingen der individueele
kunstminnaars of in de uitingen van het maatschappelijk leven, die uit hoofde van
hun aard als geestelijk of wereldlijk centrum destijds hun wezen slechts konden
toonen door geheel op kunstzinnige wijze te zijn tot stand gebracht en in aankleeding
voltooid. De uitbreiding der verzamelingen gaf daarna aanleiding tot het ontstaan
van speciale voor dit doel opgerichte gebouwen. Uit hetgeen hiervoor zeer vluchtig
is uitgestippeld blijkt wel hoe ongemeen moeilijk het is voor dit doel nieuwe
gebouwen op te richten.
Voor welk doel? Voor het onderbrengen van kunstvoorwerpen? Voor welke
kunstvoorwerpen?
Alle vragen die zich zoo differentieeren, dat een kort antwoord hierop niet mogelijk
is. De voorwerpen uit vervlogen tijden met hun speciale bestemming eischen een
andere omgeving dan de nieuw geboren werken uit de eigen tijd. De museumgedachte
deed het museumkunstwerk ontstaan, het kunstwerk dat geen bestemming had, dat
ontstond uit den volkomen vrijen scheppingsdrang, zonder behoefte aan een
geestelijke daad ten bate van een idee; gelukkig - naar mijn meening - zijn deze niet
vele.
Nog steeds zal een schilder zijn werk vervaardigen uit innerlijke ontroering en in
de verwachting dat deze ontroering door anderen zal worden medegevoeld, waardoor
hij zijn gemoedsleven uitdraagt op anderen, onverschillig of dit een grooter of kleiner
aantal zou zijn. De bestemming van een zoodanig werk is de beperkte ruimte, de
kamer waarin men deze uiting kan beleven. Of ze ontstaat in den vorm van een
opdracht en zal ook dan een kunstwerk kunnen worden, indien de opdracht
overeenstemt met het karakter van den kunstenaar en deze zich hierop weet te
inspireeren.
En wat van den schilder is gezegd geldt ook voor den beeldhouwer al is in ons
land de geaardheid van ons volkskarakter meer op het picturale dan op het plastische
gericht. Door deze eigenschap neemt het beeldhouwwerk in ons burgerlijke interieur
niet die plaats in welke het schilderij heeft ingenomen. Daarnaast leeft dan nog de
kunstenaar, die in zijn wezen meer geneigd is naar de meer gebonden kunsten, als
daar zijn de edelmetaalkunst, de meubelkunst, weefkunst, de wand en
glasschilderkunst, de drijfkunst enz. En tenslotte als omhullende en ruimtescheppende
kunst: de architectuur, die al de andere kunsten in zich op moet nemen, er de
achtergrond voor moet zijn of de dragers van den geestesrijkdom van zijn tijd kan
oproepen om de markantste punten te volmaken, te accentueeren, hun beteekenis te
verleenen of verhoogen.
Het samenbrengen van kunstvoorwerpen in een daarvoor speciaal opgericht
bouwwerk brengt dus zeer bijzondere moeilijkheden met zich, aangezien de beste
kunstuitingen hetzij uit vroeger tijden, hetzij uit het hedendaagsche leven nooit voor
een dergelijk bouwwerk zijn vervaardigd, doch steeds voor geheel andere doeleinden
zijn bestemd geweest en in de meeste gevallen als
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onderdeel hetzij meer los hetzij meer vast aan een speciaal bouwwerk verbonden
waren of voor bepaalde vertrekken met hun eigen sfeer waren bestemd.
De begrijpelijke wensch om kunstuitingen ten bate van de gemeenschap samen te
brengen, om kunstwerken van vroeger tijden, die aan het hun gestelde speciale doel
niet meer beantwoorden voor ondergang te behoeden enz., hebben geleid tot het
museum, dat principieel een conflict in zijn eigen wezen bergt.
De beheerder van deze schatten treedt in de plaats van de oude collectionneur,
evenwel niet met die vrijheid van persoonlijk inzicht, doch met een
verantwoordelijkheid, die algemeener belangen moet voorstaan. Hoe meer deze zich
zal kunnen en willen plaatsen op het standpunt van den ouden kunstverzamelaar en
kunstminnaar, des te meer persoonlijk karakter krijgt de verzameling. Aan aesthetische
wenschen zal dan een dergelijke collectie het best beantwoorden. Hoe meer het
geschiedkundig standpunt wordt gehuldigd en dus het persoonlijk element wordt
losgelaten ten bate van den ontwikkelingsgang, dien de verscheidene kunsten in den
loop der tijden hebben gevolgd, zal van het zuivere schoonheidselement moeten
worden opgeofferd aan dit andere doel. Zoo zal de geest van den directeur toch steeds
in zekere mate den geest van het museum bepalen, vooral daar, waar de collectie
nog niet als een groot oud bezit aanwezig was. De beide nieuw geopende musea zijn
voorbeelden van collecties die zich in den laatsten tijd gevormd hebben en zich nog
steeds verder ontwikkelen. Het is niet mijn bedoeling en ook niet mijn taak om over
de collecties te schrijven en vergelijkingen of oordeelen te vellen over den inhoud
daarvan.
Een ander punt, dat den directeur van een museum aangaat, is zijn liefde tot zijn
‘kinderen’. En nu doet zich het eigenaardige, doch zeer verklaarbare, verschijnsel
voor, dat deze veelal uitgaat van of komt tot de conclusie, dat al zijn kinderen hem
even lief behooren te zijn en hij er dus geen stiefkinderen op na mag houden. Dus
moet al hetgeen aan zijn zorg is toevertrouwd op de gunstigst mogelijke wijze worden
geplaatst. Wanneer men in een oud gebouw zijn collectie moet onderbrengen zal
men moeten roeien met de riemen die men heeft en trachten op de gunstigst mogelijke
wijze de beschikbare ruimte te benutten. Bij nieuwen bouw komt vanzelfsprekend
de eisch naar voren te zorgen dat het gebouw geen ‘slechte’ plaats meer heeft en alle
zalen, gangen en ruimten, waar men zijn voorwerpen opstelt, overal ‘goed’ zijn.
Vooral geldt dit voor het schilderij, dat steeds bestemd is om tegen den wand geplaatst
te worden; hiervoor wordt deze eisch van gelijkheid van recht het meest noodig
geacht. Om aan dezen wensch te kunnen voldoen is reeds vroeger, en nu opnieuw
in de beide nieuwe musea, met steeds meer succes door de architecten, al dan niet
gesteund door specialisten op allerhand gebied, de gelijkheid van verlichting
nagestreefd.
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Volgens mijn meening is dit streven niet juist. Wanneer men zich rekenschap geeft
van het kunstwerk en zijn eigenlijke beteekenis, dan kan dit niet het gunstigst tot zijn
recht komen in de neutrale sfeer, die door deze doelstelling ten slotte wordt bereikt.
Architectuur bestaat door zijn contrasten, zoowel van ruimte als van licht en schaduw.
Geen dezer beide kan worden verwaarloosd zonder aan den geestelijken inhoud van
het gebouw schade te doen. Alle kunstwerken zijn of worden in verband met
architectuur ontworpen en ontstaan dus in een architectonisch kader - in den ruimsten
zin van het woord genomen. Wanneer men nu een principieelen grondslag van de
architectuur opoffert ten bate van het kunstwerk, is dit een principieele fout, op
begrijpelijke wijze ontstaan door de meer eenzijdig gerichte belangstelling op het
abstracte object, op het kunstwerk als op zichzelf staand iets.
Het zal een onmogelijkheid zijn een bouwwerk tot stand te brengen, waar ieder
kunstwerk die plaats en sfeer krijgt, waar het uit den aard zijner bestemming, uit den
aard van zijn geestelijke houding, recht op heeft. Mijns inziens zal daarom een
museum steeds een onoplosbaar probleem blijven en zullen we genoegen moeten
nemen met een compromis. De neigingen gaan den laatsten tijd naar een compromis
door een der belangrijkste architectonische beginselen op te offeren. Uit het
voorgaande blijkt dat dit naar mijn meening onjuist is en zou ik de architecturale
schoonheid, welke in zeer hooge mate ontstaat door lichttegenstellingen nooit willen
opgeven ten bate van het kunstwerk, omdat dit kunstwerk toch steeds het beste tot
zijn recht zal komen in een schoon architectonisch geheel. Op ieder kunstwerk zijn
toch steeds in meerdere of mindere mate algemeen geldende wetten van toepassing.
Als architect ontwerpt men zijn bouwwerken niet voor eenzijdige verlichting, niet
alleen voor zonneschijn, niet alleen voor gelijkmatig licht, niet alleen voor schemer,
doch moet een kunstvol werk zooveel innerlijke kracht bezitten dat het in de
wisselende omstandigheden zijn waarde behoudt. Zoo zal een schilderij ook
wisselende verlichting moeten kunnen verdragen; zoo zullen er ook werken zijn, die
beter hun waarde toonen in stemmige verlichtingen, terwijl weer andere hun
geestelijke waarden het beste overdragen wanneer uitbundig licht hun gansche wezen
bestraalt; al naar gelang het werk ontstaan is, al naar gelang de oorspronkelijke
bestemming is geweest, zal dit het karakter ervan bepalen en zal zijn plaats in een
gebouw dienovereenkomstig moeten zijn.
Nog meer dan voor schilderkunst geldt dit principe voor beeldhouwwerk, dat door
zijn plastischen vorm er principieel op gericht is licht te vangen en te weerkaatsen.
Na deze algemeene beschouwing over het museum zou ik mijn meening willen
formuleeren in dien zin, dat een museum een zoo schoon mogelijk bouwwerk moet
zijn in zijn geheele karakteristiek van licht- en ruimtetegenstellingen. Een museum
dat hieraan het meest voldoet zal uit een oog-
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punt van aesthetisch genot en kunstbeschouwing zijn doel het best beantwoorden.
Voor verzamelingen die meer een wetenschappelijke en historische waarde bezitten,
zullen deze eischen minder primair zijn.
Alvorens de beide bouwwerken aan u voor te leggen wil ik nog een ander punt aan
een bespreking onderwerpen en dat is de totstandkoming van een architectonisch
kunstwerk.
Een bouwwerk is een zoodanig gecompliceerd organisme, dat men reeds lang er
over discusieert in hoeverre er van een kunstwerk sprake kan zijn. Naar gelang van
den tijdgeest overheerscht soms een standpunt waarbij het kunstwerk als primair
wordt gevoeld, dan weer komt het practische, het zakelijke deel, dat de bouwkunst
ongetwijfeld in hooge mate in zich bergt, zoodanig naar voren, dat men de schepping,
de aesthetische idee achterstelt daarbij. De ingewikkelde samenstelling van een
bouwwerk leidt daartoe en hoe meer gecompliceerd de constructieve en practische
zijde wordt, des te meer zal men geneigd zijn deze een belangrijke plaats bij de
beoordeeling in te ruimen.
Toch heeft iedere kunstuiting deze zijde. Er is bij iederen kunstenaar die
eigenaardige gestemdheid, die tweeslachtigheid tusschen idee en realiteit. De gedachte
aan het brein ontsprongen moet werkelijkheid worden, daarvoor moet men de
middelen beheerschen om dit te kunnen. De musicus zijn notenschrift, zijn
instrumenten, de schilder zijn verf en penseelbehandeling, de beeldhouwer zijn
materialen van steen, van klei, van brons, de tuinarchitect zijn plantenkennis enz.
enz. Al deze middelen, die den scheppenden kunstenaar ten dienste staan om zijn
gedachten voor anderen te openbaren moeten door hem worden beheerscht.
Begrijpelijkerwijze zal bij den één de vaardigheid om de technische middelen te
beheerschen grooter zijn dan de rijkdom van gedachten die om uitvoering vragen;
anderzijds zullen er kunstenaars zijn wier gedachtenweelde grooter en belangrijker
is dan de mate waarin ze in staat zijn deze vorm te geven.
Geen wonder, dat bij de architectuur, waar deze hulpmiddelen zoo oneindig
veelzijdig, ingewikkeld en moeilijk te beheerschen zijn de volledige beheersching
ervan door een persoon niet mogelijk is en dat daarbij dan profijt van specialisten
getrokken moet worden. Zooals de componist geen meester kan zijn op alle
instrumenten, zoo kan de architect niet alle technische onderdeelen van zijn veelzijdig
vak volkomen overmeesteren.
Toch is architectuur geenszins alleen het oplossen van practische en technische
gebruikseischen, doch is dit alleen de voorwaarde waaraan voldaan moet worden,
zonder dat dit nog iets te maken heeft met het al dan niet ontstaan van een kunstwerk.
Een kunstwerk ontstaat eerst dan, wanneer degeen, die zich aan de oplossing van de
vele practische en technische eischen van de opgave zet, den geestelijken inhoud
van deze opgave kan doorgronden, wanneer
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deze levend bij hem is geworden en in zijn verbeelding karakter heeft gekregen. Dan
moet hij de gave hebben dit karakter met de vele technische hulpmiddelen, die hem
ten dienste staan, tot uitdrukking te kunnen brengen, daaraan vorm te kunnen geven.
De speciale geaardheid van dengeen, dien men architect noemt, brengt mede dat
zijn geest eerst vaardig wordt, wanneer hij een opgave ontvangt. Als zoodanig is hij
een gebonden kunstenaar. Hij kan pas karakter geven, als er iets is dat daarom vraagt.
Hij kan pas dan schoonheid scheppen, wanneer die vraag schoonheid in zich bergt.
Dit is minder afhankelijk van het onderwerp dan men oppervlakkig zou meenen,
doch in eerste instantie afhankelijk van de wijze waarop de vraag gesteld wordt. Een
vraagstuk dat helder en klaar wordt voorgelegd, dat niet vertroebeld is door
bijkomstigheden, dat door den opdrachtgever bereids wordt bezield, zal eerder
aanleiding geven tot een kunstwerk dan een vraagstuk dat moeizaam ontstaat, dat
door velerlei meeningen en mogelijkheden vaag wordt in zijn kerngedachte.
De plaats van den opdrachtgever is door de gebondenheid der architectuur bij deze
kunst veel belangrijker dan in vele andere gevallen bij kunstwerken het geval is. Zoo
zal de geest van den opdrachtgever ook in hooge mate invloed hebben op het ontstaan
van een architectonisch kunstwerk. Vertrouwen, liefde en toewijding bij hem zullen
een belangrijke factor zijn bij de tot standkoming van waardevol werk. Zoo zal een
kunstenaar-architect niet altijd kunstwerken maken van hetzelfde gehalte, doch zullen
deze mede afhankelijk zijn van den geest waarin het kunstwerk geboren wordt en de
sfeer waarin het opgroeit.
Wanneer ik nu aanvang met een beschouwing van de beide musea, zou ik heel kort
kunnen zijn door mij aan te sluiten bij de door velen geuite meening, dat het museum
Boymans mooi en dat in den Haag het niet is. Deze meening is gedeeltelijk juist,
maar wat wordt hierbij over het hoofd gezien? Dat iets wat op het eerste gezicht
aangenaam aandoet, dat schoonheidsgevoelens opwekt in eerste instantie, bij nader
inzicht leeg kan worden, oppervlakkig kan blijken en dat hetgeen bij eerste
aanschouwen gevoelens van verzet opwekt, juist bij nadere bestudeering een inhoud
kan blijken te bezitten, die waardevol is en op den duur sympathie en zelfs
bewondering kan opwekken. Wanneer we ons van deze laatste ervaring bewust zijn,
zullen we huiverig zijn onze eerste conclusie voor waar te houden. Immers de
geestelijke inhoud van een gebouw hangt zeer nauw samen met het geestelijk peil
van den architect en wat dit laatste betreft, zullen weinigen willen tegenspreken, dat
het geestelijk plan van architect Berlage zeer hoog was. Hierdoor ontstaat de gedachte,
dat het Haagsche museum niet leelijk kan zijn en dat we voorzichtig moeten worden
met ons oordeel. Het is voor ons, als tijdgenooten, zeer moeilijk om een objectief
oordeel over de waarde van beide gevallen te vellen.
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En naar mijn meening is dit ook niet noodzakelijk, daar de tijd dit wel zal doen. Toch
is men niet tevreden met een geheel passief oordeel, en wanneer ik de gevoelens, die
ik als architect onderga en ondergaan heb bij het bezoek aan deze musea, hier aan u
voorleg, dan zult gij, lezer, hierbij hebben te overdenken, dat de waarde van dit
oordeel subjectief moet zijn en het gezien moet worden in het licht van de hieraan
voorafgegane beschouwingen.
Wanneer we dus twijfelen aan ons eerst opkomende meening, dan heeft dat zijn
oorzaak in de groote vermaardheid van den éénen en de nog jeugdigen leeftijd van
den anderen architect. Ik heb hierboven echter ook reeds opgemerkt, dat voor het
totstandkomen van een kunstwerk vele factoren noodig zijn en hierbij is de
begaafdheid van den bouwmeester een onderdeel, dat, hoewel uit den aard der zaak
in hooge mate belangrijk, toch geenszins allesbeheerschend is. De loopbaan van
iederen kunstenaar wijst hoogtepunten aan en werken waarin zijn streven geen
bereiken ten gevolge heeft gehad. Berlage heeft in den aanvang van zijn loopbaan
werken tot stand gebracht, die ik als hoogtepunten beschouw, terwijl m.i. zijn latere
werk nooit dit peil heeft kunnen behalen. De sfeer waarin de eerste werken ontstonden,
de drang tot de daad, de laaiende gloed van de idee welke in den aanvang aanwezig
waren, hebben het vroegere werk van Berlage die groote bezieling gegeven. Ze
hebben ieder in zijn omgeving mee doen ontbranden, het was de periode waarin
Berlages geest en werk profetisch waren. De bouwkunst is door hem tot nieuw leven
gewekt, dit zal zijn eeuwige roem blijven. Het is echter dezen bouwmeester niet
gegeven geweest om de fakkel brandend te houden; de idee - in den aanvang levend
- is later in zijn wrerk tot een dogma verstard. De eerlijkheid en waarachtigheid, die
door alle bloeitijden als basis van elk werk is aanvaard en die in de voorafgegane
periode werd genegeerd, is door hem opnieuw als leven gevend beginsel ontdekt
doch later inplaats van tot basis tot einddoel verheven. Hierdoor is het karakter van
het geheel ook in het Haagsche museum bewust opgeofferd aan de realiteit van het
detail. Zijn naaste medewerker en schoonzoon de architect E.E. Strasser zegt dit zoo
duidelijk in zijn beschrijving van het museum: ‘Dr. Berlage ontwikkelde van binnen
naar buiten en verwierp de verzoeking dit uiterlijk in een gesloten geheel tot een
monumentale b o u w m a s s a te maken ten nadeele van economie en indeelingen.
Ik geef u gelijk, het had allicht, en niettegenstaande onder in achtneming van deze
eerlijkheid, nog anders gekund, maar u vergeet, dit was nu eens niet zijn overtuiging’1).
Berlage greep iedere mogelijkheid om een detail tot uitdrukking te brengen
dankbaar aan om daaraan gevolg te geven, met als resultaat een verwaarloozing van
de vormgeving der grondgedachte, van een uitbeelding der karakteristiek van het
gebouw als een geheel. Wie een luchtfoto van het museum in den Haag ziet zal
dadelijk opkunnen merken, hoe eenvoudig de

1) Bouwkundig Weekblad Architectura 1935, blz. 318.
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conceptie van het geheel is; uit dogmatische lust tot verheffing van de toevallige
noodzakelijkheid van een detail tot principieel uitgangspunt van de architectonische
vormgeving is deze eenvoud van conceptie verloren gegaan, wanneer we het gebouw
van den weg af bezien. Ontegenzeggelijk voelen we, juist in dat detail de meesterhand,
de zuivere verhouding de kracht waarmede tegenstellingen van licht en schaduw zijn
gegroepeerd, doch slechts de vakman zal deze kunnen waardeeren, omdat de leek in
eerste instantie beïnvloed wordt door het geheel, en het moet worden gezegd, dat
deze wijze van beschouwen ook in wezen juister is.
Verder is de sfeer waarin beide gebouwen zijn ontstaan zoodanig verschillend,
dat ook invloed hiervan op de bouwwerken merkbaar moet zijn. In Den Haag de
samenwerking met een grijzen bouwmeester, een plan dat van jaren her stamt, dat
onherkenbaar moet worden verkleind. In Rotterdam de samenwerking tusschen twee
jonge menschen, die een duidelijk verstrekte opdracht zonder belangrijke wijzigingen
of bezuinigingen spontaan in een plan vastleggen en in een geest van vertrouwen en
samenwerking tot stand brengen.
Zooals ik reeds in dit opstel heb betoogd, is het m.i. noodzakelijk dat een museum
een belangrijk bouwwerk zij en dus het architectonisch kunstwerk hier primair is.
De oplossing in den Haag is meer gezien in het licht van een aaneenschakeling van
op zichzelf zoo nuttig mogelijke zalen en is daardoor meer in den geest van een
verzameling met wetenschappelijk uitgangspunt. Wel lag het in het karakter van
iemand als Berlage hieraan zijn volle medewerking te verleenen. Hieruit volgt ook
dat bij de planindeeling is gestreefd naar een snel bereiken van de afzonderlijke zalen
zonder hiervoor het geheele museum te moeten doorloopen. Hierdoor wordt een
bezoek aan speciale onderdeelen gemakkelijker gemaakt en worden bezoekers in de
zalen minder gestoord door het ‘va et vient’ van alle museumbezoekers. Normaal
zijn deze evenwel niet in een zoodanige hoeveelheid aanwezig dat dit een erg groot
bezwaar is. De meeste bezoekers zullen geen studeerenden zijn en het museum in
zijn geheel willen zien, terwijl een kleiner percentage voor studiedoeleinden of uit
persoonlijke belangstelling slechts enkele onderdeelen wenscht te zien. Deze wensch
is de aanleiding geweest tot een planindeeling, die voor den meer gebruikelijken
bezoeker weinig overzichtelijk is, zoodat men bij het verlaten het onbehagelijk gevoel
zal hebben - dat maar al te dikwijls juist zal blijken te zijn - dat men mogelijk
belangrijke onderdeelen heeft gemist. In het museum Boymans is een volgorde der
zalen tot stand gekomen die automatisch den bezoeker door de geheele verzameling
leidt. Hierin komt een verschil van inzicht tot uiting waarin ik mij geen partij wil
stellen. Mijn museumbezoek heeft tot heden nooit uit overwegingen van speciale
studie plaats gevonden en dus voel ik mij persoonlijk veel meer aangetrokken tot die
oplossing, welke een eenvoudig systeem van opeenvolging nastreeft, waarbij
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men zonder daarop speciaal acht te slaan vanzelf - als aan onzichtbare hand - door
het geheele museumcomplex wordt gevoerd. In Rotterdam is alleen de zaal voor
tijdelijke exploitatie als een los element aan het museum toegevoegd. Zelfs hiertegen
voel ik persoonlijk bezwaren.
Het Stedelijk Museum in Amsterdam leidt een zeer levendig bestaan door zijn
steeds wisselende exposities en hoe vaak gebeurt het niet, dat men, voor een speciale
tentoonstelling gekomen, na afloop van een bezoek daaraan nog eens enkele andere
zalen doorloopt, wanneer men zich er toch zoo onmiddellijk bij bevindt. De eenigszins
nadrukkelijke afzijdigheid van de zaal voor wisselende tentoonstellingen zal zulk
bezoek niet bevorderen. Een museumdirecteur zal zulk bezoek ook niet bewonderen,
zoo'n nonchalanten slenteraar, die eigenlijk uit een zekere traagheid - omdat hij niet
actief genoeg is om onmiddellijk weg te loopen - zijn heiligdom betreedt. Edoch,
hoe menigmaal is dit niet juist de stemming om door iets aangenaam verrast te worden.
Juist als men met zoo'n blanco register ronddrentelt zullen oude bekenden soms een
geheel nieuwe impressie kunnen geven. Ik gevoel me als een gemiddelde
museumbezoeker, helaas geen vakman die de details kan doorvoelen en doorleven,
geen fijnproever, maar iemand die graag iets schoons ziet en de ontroering wil
ondergaan van kunstwerken, welke door begaafde naturen, door genieën of stille,
naar binnen gekeerde geesten zijn ontstaan. Hoe minder men mij herinnert aan het
‘pakhuis’ hoe liever mij dat is. Hoe meer ik behagen kan scheppen in de architecturale
ruimten, hoe meer ik ook de goede of verheven kunstwerken zal kunnen waardeeren
en begrijpen wanneer ze op passende wijze zijn aangebracht. Wel draagt de
architecturale compositie bij nieuwen museumbouw een secundair karakter in dien
zin dat ze overwegend achtergrond zal moeten zijn, doch het is onjuist dit laatste feit
architectonisch te gaan accentueeren. De eenheid tusschen architectuur en
tentoongestelde kunstwerken moet zooveel mogelijk benaderd worden, zoodat beide
gelijkelijk tot hun recht komen. Naar mijn meening is men hierin over het algemeen
in het museum Boymans beter geslaagd dan in het Haagsche museum. In Boymans
loopt men door een mooi gebouw met fraaie ruimten en ruimtetegenstellingen,
waarvan de wanden, gangen en corridors met schoone kunstwerken zijn versierd.
Vooral de benedenverdieping is hier te bewonderen waar de gewone dagverlichting
het aanzien levend houdt. De bovenverdieping met overwegend gelijkwaardig
verlichte ruimten werkt matter. Met alle energie is men er in de schilderijzalen in
geslaagd een volkomen gelijke verlichting te creëeren. Technisch en aesthetisch is
dit probleem hier werkelijk geheel geslaagd opgelost, edoch met de nadeelen daarvan,
dat een ruimte zonder houding ontstaat. Architectuur bestaat uit tegenstelling van
licht en schaduw; wordt deze weggenomen dan is een essentieel element aan de
architectuur ontnomen. Een zekere matheid ontstaat, die aan een mistigen dag doet
denken en de ruimte hun ‘schaal’ ontneemt. Door de lichte kleuren van
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alles is er wel een zekere blijheid, die evenwel voor mij niet voldoende wezenlijk is
en bij vergelijking van begane grondverdieping met bovenverdieping toch duidelijk
verschil toont. In den Haag is de wijze waarop men deze gelijkmatige verlichting
heeft verkregen meer nadrukkelijk getoond; dit is begrijpelijk als men het hiervoor
vermelde beginsel van Berlage kent.
In Rotterdam is het zoo onopvallend mogelijk gedaan en dat wat zichtbaar wordt
met zorg in aesthetisch bevredigende verhoudingen gebracht. Door de aanwezigheid
van kunstwerken zullen vele bezoekers zich geen rekenschap geven van deze
gelijkmatige verlichting en er noch het voordeel, noch het nadeel bewust van
ondervinden, omdat men door bijkans niets er opmerkzaam op wordt gemaakt. Dit
opzichzelf kan men dus als een voordeel boeken. Toch zou naar mijn meening deze
bovenverdieping erbij winnen wanneer het gemis aan lichttegenstellingen werd
vergoed door een iets minder bescheiden kleurtegenstelling. Er zijn verschillen in
kleur, doch deze zijn zoo onopvallend dat ze voor den bezoeker slechts zichtbaar
zijn, wanneer hij er zeer speciale aandacht aan wijdt. De nu overal gelijk gehouden
vrijwel witte kleur der wranden leent zich naar mijn meening niet voor alle
kunstwerken even goed. Een verschil in stemming der opeenvolgende ruimten door
de wanden in toon te doen afwijken van elkaar zal verscheiden kunstwerken ten
goede komen (nu treedt in de zomermaanden zelfs overstraling op!) en de zekere
matheid, die de bovenverdieping op sommige plaatsen kenmerkt, zoo al niet opheffen,
dan toch verminderen.1) De galerij op deze verdieping, die alleen direct licht ontvangt
werkt nu reeds als een geslaagd levend element, evenals de 17e eeuwsche trapruimte.
Voor het exterieur van het museum Boymans heeft Van der Steur een toren noodig
gehad. Nadrukkelijk heeft hij verklaard, dat dit een aesthetisch element is, dat later
practische bestemming heeft gekregen. Het is begrijpelijk dat een zoo persoonlijk
aesthetisch inzicht niet door ieder gedeeld wordt en zoo meen ik dat het jammer is,
dat hij aan deze opkomende gedachte gehoor heeft gegeven en daardoor aan het
gebouw iets heeft toegevoegd, dat in wezen hiermede in strijd is, al kan ik me
begrijpen dat het compositorische aantrekkingskracht heeft uitgeoefend. In de
gedachtegang van den ontwerper mij verplaatsend kan ik mij levendig indenken, dat
hij behoefte heeft gevoeld tegenover de lange en grootsche horizontale lijnen een
verticaal accent te plaatsen; doch alleen op papier is dit te verdedigen en in de
theoretische leer van de tegenstellingen.
Een toren is een symbool van macht, hetzij van wereldlijke of geestelijke macht,
een teeken waarmede men een bouwwerk een groote werkingssfeer geeft. Het is een
symbool, dat de laatste jaren schromelijk misbruikt is, en hoewel een museum nu
wel geen veelvuldig voorkomend bouwwerk is en

1) Terwijl dit artikel reeds ter perse was, verneem ik dat men thans bezig is de kleur van de
wanden in het Museum Boymans te herzien. Een donkerder tint zal het geheel m.i. zeer ten
goede komen.
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daarom een bijzonder kenmerk mag bezitten, acht ik hierbij dit machtsvertoon niet
op zijn plaats. De gevels bezitten in hun raamrythme reeds voldoende tegenstelling
van horizontaal en verticaal, zoodat de bouwmassa als geheel daar m.i. geen behoefte
aan bezit, en wanneer dan nog eenig accent verlangd zou zijn, dit minder ostentatief
door een of andere koepelvormige bouwmassa bereikt had kunnen worden.
Ook het stadsbeeld ter plaatse heeft zeker geen behoefte aan verlevendiging met
torens, daar in deze door diverse kerken in de naaste omgeving reeds ruimschoots
wordt voorzien. En al ware dat niet het geval dan nog zou een stadsbeeld nooit
aanleiding mogen zijn voor het plaatsen van een toren, wanneer deze geen innerlijke
waarde heeft ten opzichte van het gebouw waarbij hij behoort. Het oorspronkelijke
plan van Berlage voor het groote museumcomplex in den Haag bevatte een
wijdingsvollen koepel als ideëel centrum van het geheel. In het verkleinde plan is
slechts voor ingewijden een rudimentair overblijfsel hiervan waar te nemen; als
bindend motief voor de vele kleinere massa's is dit te onbelangrijk in het uiterlijk
aspect. De onrust, die het gebouw van buiten kenmerkt, vinden we ook van binnen
terug. De materiaalbehandeling is ook zoodanig gekozen, dat verschillen van
constructieven aard worden geaccentueerd. De veelkleurige tegels mogen hun
ondergrond in principieele gedachten vinden, ze maken de ruimten vaak verbrokkeld
en trekken door hun primaire kleuren te veel aandacht; daarentegen zijn in Boymans
de kleuren en materialen bijna steeds zoo weinig mogelijk opvallend gekozen om
geen aandacht af te leiden. Hierdoor zijn de ruimten tot grooter eenheid gegroeid en
wekken ze minder den indruk van om een speciale reden ontworpen te zijn. Uit den
aard der zaak voelen we dat in den Haag herhaaldelijk, we vragen ons vaak af om
welke reden dit of dat gedaan zou zijn en kunnen dan bijkans zeker zijn, dat Berlage
daarvoor een zakelijke grond had kunnen aanvoeren; of deze mij dan bevredigd zou
hebben is evenwel aan twijfel onderhevig, terwijl het aan gelijkwaardigen twijfel
onderhevig is of Berlage mijn bezwaren zou hebben gedeeld.
De geest van het eene gebouw zou men meer dogmatisch theoretisch van aard
kunnen noemen, terwijl die van het andere van aesthetischen aard is. Naar gelang
van aanleg en karakter zal men zich meer tot het een of tot het ander aangetrokken
gevoelen.
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Rembrandts Saskia
door Adriaan Morriën
Wat met poseren kinderlijk koket begon,
groeit langzaam tot een droom.
De overmoed van scherts en lach
verinnigt zich tot schroom.
Zij hoort het zachte krassen van zijn stift;
de roos valt in haar hand voorover.
Zij voelt als in zichzelf zijn drift
en heel zijn wonderbare tover,
maar tot herinnering en dankbaarheid vervroomd
en tot verlangen aarzelend gedroomd.
Straks ziet zij van hen beiden het getekende verbond:
het antwoord op zijn glimlach weifelt om haar mond.
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De stemmen
door A. van Haersolte-van Holthe tot Echten
VI
DE verre gang naar de ouderlijke hut is een van Geerte's laatste zwerftochten geweest,
want ze lieten haar in deze latere jaren niet meer zoo gaarne alleen.
Slechts in de volle zomerdrukte, op vrije Zaterdagen, deden de mannen nog te
zamen het werk op het veld. De vrouw was dan mee op het land, had de koe aan het
tuur. Sloom liep ze te drentelen achter het teuterig koebeest; ze zagen, hoe ze af en
toe, met matte beweging, de tuurpaal verstak.
Met inspanning van zijn zwakke krachten, heeft oude Meester gewerkt. Magere
stumpert in de rood baaien onderbokse, de stokkebeenen met gelapte hosen bekleed.
Soms, duizelig, hijgde hij moeilijk naar lucht.
En meer en meer moest Meester zijn zoon de zorgen overlaten der school. Toch
liet ook dit, zijn levenswerk, den plichtsgetrouwen man niet algeheel los. Zoolang
het maar even kon, sleepte hij zich naar de school om er de morgengodsdienstoefening
te houden met de kinderen, en nog als vroeger, op hoogtijdagen, vertoonde hij zijn
meest kostbaar bezit, de Orbis Pictus voor de jeugd uit het Hoogduitsch. En alsof hij
iets van zijn levenswerk wilde overdragen nu het nog tijd was, heeft hij soms de hand
op den schouder van zijn beste leerling gelegd.
‘Gait, zorg dat Mevrouw völle plezier van oe hef.’
De vlaskop knikte secuur. O! hij wist het, Mevrouw betaalde het knechtje thuis,
opdat hij hier veel wijsheid bijeen zou vergaren. Hoe dikwijls, hoe voelbaar, met een
stevig pak slaag peperde vader het hem in. Bovendien, was hij niet de knapste van
al deze veel belovende scholieren? Gait zag zich eens op Meester's plaats, veel hooger
misschien.
Maar dikwerf zat oude Meester nu thuis, stil bij zijn Geerte, knutselde wat voor
de vrouw, deed klein boerenwerk. En wanneer ze dan een enkele maal klaagde over
de kwelling die haar benauwde, stelde hij daar tegenover, medelevend, een olympische
rust.
Eens zei Meester voorzichtig: ‘Geerte, maar vind jij dan geen vreugd aan de
koenen?’
‘Joa,’ sprak ze en ze streek een al grijzende bles onder het effen zwart kapje, ‘als
er maar niet altijd was dat wat me plaagde, ik houd wel van diers.’
Maar na zoo'n gesprek is de vrouw wéér bedroefder geweest.
Een enkele maal heeft meester het met gepaste afleiding beproefd. Hij kocht van
een pottekerel uit Rijssen een mooi tonnetje met een verguld randje. Om zuiver meel
in te bewaren gebruikt men zoo'n ding, en welke vrouw, welke arme vrouw uit onze
buurtschap heeft nu zoo iets.
Hij zette het geschenk behoedzaam op de tafel, hij spiedde heel stiekum
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hoe of ze wel keek. Ze zuchtte, ze bedankte, prevelde iets van hare onwaardigheid
en zijne liefde, en dat ze alles behalve rijk zijn geweest; maar de oogen bleven staren
in de raadselachtige verten en de hand hield het nerveuse als afschuddende gebaar.
Door dag en tijd leerde Meester als een van de moeilijkste lessen des levens dat
zoo werkeloos bij haar te zitten voor hem de grootste beproeving, voor haar de
grootste steun is geweest.
Zoo viel het dagelijks keerend onderwijs den jongen Meester ten deel.
Hij was zoo onervaren, hij zat er danig mee in.
De stoute kinderen bracht deze jonge paedagoog waar vader en moeder zaten ter
weerszijden van het haardvuur.
‘Sloat der op, Joapik,’ riep oude Meester luid.
Jonge Meester vatte manhaftig de plak, maar toch, jonge Meester in dit leven staat
teer, hij weifelde even, keerde de plak in zijn hand; hij weifelde wat langer, speelde
wat met de plak, sloeg weer niet toe. Dan greep oude Meester bevend de plak. Op
één der eeltige jongenshanden gaf hij enkele krachtelooze klappen, dan dreigde hij
nog even na met de vuist.
Zoo was het genoeg.
Hoe goed is Geerte voor die kleinen geweest. De kinderen mochten spelen op de
deel, de kinderen mochten in de kokkepotte roeren, het groote ijzeren toestel op
pooten, het lompe roeste gedrocht. Daarin dreef een baaltje, grijs als een bollend
kreng. Meesters en Meesters Moeders diner.
Wanneer dan de maaltijd aanving, bleven de kleinste kinderen, sabbelvingertje in
den mond, nog wel wat dralen: ze vormden bij de deur een hongerige groep. Ze zagen
hoe de joffer de pap schepte en de teldertjes zijn niet anders dan splinterig ruwe
kuilen in de houten tafel geweest. Staande voor de manke tafel deed jonge Meester,
zijn hoed voor de oogen, het lange calvinistische gebed. Geplaagde oude vader
vouwde de skelethanden, bad zachtjes mee. De armste kinderen stopte Meesters
joffer stiekum wat toe, soms een kladde pap, voor moeder thuis een stuk van de
stoete, maar zelve at ze haastig, at ze schier niets. Meesters joffer zat op de punt van
een stoel alsof ze hier slechts noode en kort nog had te verwijlen.... een groote,
dwazige vrouw, in de greep van den waan.
En meer en meer, in dit geteisterd gezin, iedere kleine scheiding viel zwaar.
Want, wist Meesters joffer in groote erkentelijkheid haar man nu steeds om en bij
haar, ze kon eveneens moeilijk afstand doen van den zoon. En deze heeft steeds druk
bezette dagen gehad. Allereerst was er de school, waarvoor de volle
verantwoordelijkheid hem zoo drukte, dan had hij de dagelijksche arbeid op de velden
daarbuiten, en bovendien, niet zoo zelden, werd hij opgeroepen naar het huis
Weemselo, door een heerschzuchtige oude vrouw. Liet Mevrouw hem aanvankelijk
komen om den tijd wat te korten, toen hij ouder werd, heeft ze hem haar heele
correspondentie toevertrouwd.
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Nu was jonge Meester een man. Hij droeg een flodderjapon zooals zijn vader gewend
was te dragen en een staartpruik met een lintje sierde het eerlijke jonge hoofd. De
standvastige rechtschapenheid van den vader en de verborgen teederheid van de
moeder, hoe waren die in den jongen meester zoo gelukkig vereend. Hoe trad hij op
zonder aanzien des persoons met bescheiden beslistheid; hoe gaarne heeft menigeen
zijn zeldzamen glimlach gezien.
En ook Mevrouw had een zwakje voor den schroomvalligen jongen mensch. Hij
schreef dan haar brieven, en zelfs, groot blijk van vertrouwen, heeft ze hem hare
laatste wilsbeschikking gedicteerd.
‘Overwegende de broosheid des menschelijken levens en dat de ure onzes doods
alleen God bekend is,’ begon dat zoo pieus.
Maar of de waarheid dezer woorden nu wel zóo tot Mevrouw doordrong, daaraan
twijfelen we toch.
Haar stoel was dan bijgeschoven aan de kostelijk ebben tafel, tegenover haar
jongen Meester, de ganzenveer in de hand.
Zoo bij het klimmen der jaren namen de contrasten in het wezen der oude vrouw
steeds schriller vorm aan: dat broze, dat bij het leven al van de mummie, en het
loerende leven dat in de puilende oogen nog schuilt.
Een enkele maal, zoo tegen den avond, krijgt Mevrouw van Weemselo bezoek.
Een bemodderde karos komt aanknersen over den oprit, de ophaalbrug over, een
lakei in livrei klopt aan op de poort.
En steeds is de bezoeker een mensch ergens uit haar duister verleden, steeds is het
een jongere en vrij lugubere man. De toebereidselen zijn legio geweest. De rentmeester
moet komen om de oudste en meest belegen wijnen op te diepen uit den kelder;
slechts van Chine de commande, familie verte, eet zulk een mensch; voor hem trekt
Mevrouw de kil-witte camelia's in de kas. Op het eenvoudig personeel heeft zulk
een bezoek een slechten indruk gemaakt.
Maar hoe taai is op zulke hoogtijdagen haar wil om te leven geweest; hoe zit ze
rechtop in haar wreed rijglijf als een pantser, met hoe scherpzinnig overleg zijn om
haar de weinige kandelabers tot het flatteus spel van licht en schaduw geschikt.
Een enkel maal, bevangen door wijn en warmte en doodmoe van het rechtzitten
in de knellende kleeding, knikt Mevrouw's oude hoofd als ongemerkt even neer op
de borst. Het is maar even een schrikachtig hazenslaapje, reeds in haar hoekje kucht
Olberdiene waarschuwend discreet. Want die is er bij, Olberdiene op haar schemel,
bedolven onder een vloed van taffetzijde en kanten; de toovervingers arbeiden door
den moeizamen dag.
Maar om acht uur des avonds, en op zulke bezoekdagen dubbel dankbaar, is de
werkdag om, glipte onze Olberdiene heen door de poort. Hoe ademde ze vrijuit als
de deur achter haar dichtvalt, hoe schoof ze als een smalle schim langs de bouwhuizen
heen. Daar is het kronkelpad, iedere wending weer
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dagelijks een verrassing, hier al de vijf oude eiken, ginds de molen; de mulder heeft
de deern nageschouwd.
Olberdiene, en ook dat is verrassend, kon het ouderlijk huis uit de verte niet
ontwaren, maar plotseling stond ze dan toch voor de lage groene deur. Het is een wit
gepleisterd, een klein keltisch huisje en zwarte kringen op den muur hebben hier de
opeenvolging der geslachten gezegd. Om de smalle lage vensters rankt klimop.
Op de keuken vond Olberdiene de stemming van haast iederen avond, de
toebereidselen, als het ware de inleiding van den nacht.
Vader, herstellend van een ziekte, zat bij den haard reeds te slapen; in het warm
holletje van zijn schoot dutte kleine Dieke van naast'an eventjes in. Ook de makke
doffer in zijn houten kooitje sluimerde reeds onder de bonte boerendoek.
Moeder, nog klaar wakker, stond bij den haard de zware vuurstelp in de handen,
ze was bezig het vuur in te rakelen voor den nacht. Dan moest de vrouw ook nog de
koeien gaan melken, ze was er te laat mee, want ze had het zoo volhandig met
wasschen gehad. Ze nam een oude, gescheurde strooien hoed van de haak, trok ze
over de muts heen, en over het propere jak deed ze een ander, bekladderd en vuil.
Want, wat ben je waard in zoo'n miserabele potstal. Niet alleen in de gruppe, maar
bij de koeien zit toch alles onder 't smeer.
Even stond moeder stil, blij met een gesprekje.
Heeft Olberdiene 't gezien, de sterrebloem bij het venster won overnachts nog een
sterre, heeft Olberdiene 't gehoord, kleine Dieke is hier omdat haar moeder weer wat
jongs overwon.
Gewapend met een emmer toog moeder naar de potstal. Olberdiene, aan de tafel,
ging zitten op moeders eigen plaats. Ze nam 't naaiwerk op zooals 't moeder liet
liggen, een oude bonte rok; daarop flikte de vrouw een ongevolde grauwe lap.
Nog even dacht Olberdiene: vandaag visite, morgen is Mevrouw weer zoo
boosaardig, dan bij 't eentonig werk, bevangen door stilte en warmte, doezelde ook
het moede naaistertje eventjes in.

VII
Zoo gingen weer enkele jaren; op den esch was het vredig; slechts het meestersgezin
leed gestadig onder datgene wat knaagde aan hun geluk.
Want, in hun midden de tragische figuur der moeder, die ze weliswaar in liefde
konden omringen, maar die ze niet vermochten te bevrijden van den hallucineerenden
angst. Niet oude Meester, die voor de geliefde vrouw zoo gaarne zijn leven had
gegeven, niet jonge Meester, die zulk een teeder liefhebbende zoon is geweest. Zoo
bracht iedere dag nieuwe zorgen, omdat haar geest onberekenbaar was en grillig,
zoo torste men in de meesterswoning iederen dag moeizaam weer het juk.
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Af en toe heeft een gebeurtenis van buitenaf het altijd durend conflict scherper gesteld.
Toen de dochter van den burgemeester hare hand aan den zoon van den drost weg
zou schenken, kon de koster-schoolmeester evenmin als zijn zoon bij de
huwelijksceremonie worden gemist. En het trof zoo, natuurlijk moest dat zoo treffen,
Geerte was de laatste weken verre van goed. Hare bewegingen waren ongelijkmatig,
niet ter zake dienende, onrustig. En wanneer ze haar iets vroegen, was het als hoorde
ze hen niet. De nachten waren slecht; sliep ze even in, dan was het om zoo weer
wakker te schrikken, als had haar zelfs het fluisteren der linden verontrust.
Soms begon ze in het holst van den nacht hevig te kreunen en te klagen, dan was
Geerte geschrokken door den schreeuw van dien onheilspellenden vogel, den uil. En
de angst voor de duistere nachten vergalde ook den meer vredigen dag. Ze vatte 's
morgens nog wel slapjes den bezem, maar gooide dien na een poosje verdrietig weer
neer, ook zette zich de vrouw nog geregeld tot spinnen, maar wat er uit haar handen
kwam, dat was niet zooveel. Hoe, in dezen toestand haar achter te laten, slechts een
dag, slechts een uur.
Toen heeft oude Meester, in hun moeiten, aan Potman's Olberdiene gedacht.
Jonge Meester rende meer dan hij liep door de kronkelende paden der buurtschap,
hij liet den klopper vallen op de oude groene deur. In Olberdiene's hofje bloeiden al
enkele vroege rozen. Olberdiene's oude moeder heeft zoo'n vredig gelaat.
Wanneer de Meester haar noodig heeft, kent Olberdiene geen eigen belangen.
‘Dat is liefdewerk,’ sprak die beste Olberdiene, ‘en dat wil ik zoo geerne wel
doen.’ En, willig is zij den jongen Meester gevolgd.
Het huwelijk was in den vooravond, zooals onze gebruiken dat vragen. Het eind
van een zoelen dag, toch reeds duister, want reeds den heelen middag was de lucht
gedekt.
Jonge Meester stond onder het gehuurd baldakijn den bruidsstoet af te wachten,
oude Meester - wel viel het hem moeilijk - heeft zelve de feestklokken geluid. Bij
fakkellicht zag jonge Meester het oprijden van den slingerenden stoet der karossen;
de fakkels leken dwaallichten op den duisteren weg. Meester's Joapik, bij dit zwaar
feestbetoon, dacht aan zijn moeder, die vrouw, zelve een dwaallicht, hoe zou ze hem
doorbrengen, dezen moeilijken dag.
Maar toen jonge Meester voor het venster van den koets het waswit en met witte
krullen omzoomd gelaat der jonge bruid mocht aanschouwen heeft hij vol verteedering
aan Potmans Olberdiene gedacht. Hoe zouden ze het toch wel maken, de twee
vrouwen die hij liefhad tehuis.
Aan de hand van den bruigom zag Meester de bruid het kerkgebouw binnentreden,
de bruidszusters uit hare korfjes strooiden bloemen voor den stoet. Bij het kerkplein
hoste het gepeupel om een hooglaaiende pekton, de
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dorpsidioot maakte grimassen, zwierde alleen. Het vuur teekende grillige arabesken
op de hooge trapgeveltjes van de straat.
De trouwceremonie afgeloopen, is jonge Meester huiswaarts getogen, juist sloeg
de ratel van den nachtwacht door de nu verstilde nachtstraten heen. Intusschen was
de maan opgekomen, want de wolken rafelden in dunne flarden uiteen.
Als een zilverbelichte kleine madonna stond Olberdiene in het hofje, één vinger
voor den mond heeft ze den thuiskomende tot voorzichtige stilte gemaand. Ze had
den heelen dag met de ongelukkige vrouw zitten tobben, nu dutte de stakker net
eventjes in.
Op de teenen zijn ze toen naar de keuken gegaan.
Meesters joffer maakte het slecht, ze hurkte ineengedoken bij het haardvuur, het
jak krange1) aan, over het hoofd twee oude rokken, zat ze daar zooals voorheen oude
Bebbe onder het zoutvat verbleef.
‘Olberdiene,’ had ze nog gezegd, bij het beieren van de klokken: ‘de klokken die
daar luiden, ze luiden in mijn hart.’
En na dien had Olberdiene haar stemgeluid niet meer gehoord. En Olberdiene, het
was haar dien dag zoo vreemd ook te moede, ze was het thuis zoo heel anders gewend.
De vale keuken, die verre van smetteloos was, omdat de vrouw te loom was om haar
te vegen, het weinige huisraad, dat zij, wier geest verre verwijlde, niet onderhield
zooals het behoort. En bovenal, dat drukkende van haar klagen, haar zwijgen, en dat
wirre in de zoekende oogen, dat zoo onrustbarend kan zijn.
Toch was dit het thuis van den Meester en met begrijpende liefde wilde Olberdiene
dit alles bezien.
Ze stonden even stil, door het lijdensbeeld zoo getroffen, de groote vrouw, hoe
smartelijk kromp ze in den slaap tot een hoopje ellende ineen.
Van het zielig aftakelend wezen der moeder heeft Meester zijn oogen op jonge
Olberdiene gericht. Olberdiene's haren gleden glad om dat smalle gezichtje der echte
primitieven, ze had wel kunnen grienen, zoo'n medelijden als ze toch had. Olberdiene
droeg een kraakhelderen doek met van die kleine gesteven plooitjes en gespen op de
schoenen, want ze maakte zich mooi voor het bezoek. Maar het was bovenal dat
rustgevende evenwichtige in die groote blauwe oogen waardoor de jonge man
getroffen werd. Bij de slapende, vatte Meester Olberdiene's kleine hand.
‘Olberdiene,’ sprak Meester bewogen, ‘dat ie zoo goed veur ons bint.’

VIII
Niet lang daarna kwam de dag dat oude Meester bedlegerig is geworden, zijn lijdend
gelaat is bleeker dan de witte nachtmuts geweest. Het was hem of hij Geerte niet los
kon laten tot over het graf. Nog trachtte hij ‘God zal

1) Achterstevoren.
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zorgen, mijn Geerte,’ te stamelen, maar zij vermocht in dit zwaar leven het vertrouwen
niet meer te kennen; daar bestond niet anders dan nijpende angst. Wel vond Geerte
nog de kracht hem met hare teedere zorgen te omringen, want kon ze haar dank niet
stamelen, hoe leefde ze er in. Ze hield van hare liefde nu al de draden tezamen, ze
knoopte ze in haar handen tot een web. Ze zat de uren door, geduldig aan Meesters
sponde, in lange nachtwaken heeft ze iederen steek van zijn verhennekleed zelve
genaaid. Ze legde het stilletjes weg op de plank van 't kabinet achter de vele rollen
vergeeld linnen, achter Meesters trouwhemd, achter zijn bruigomspijp met de papieren
roosjes, met liefdevolle handen legde ze dat triest verhennekleed weg.
O, mijn God, gun ons nog een dag, nog een uur.
Maar juist in dezen tijd, het lijkt wreed, had zij den moeilijksten kamp van haar
leven te bevechten, streed ze tegen de stemmen haar meest titanischen strijd. Want
ze lieten niet af haar te vervolgen, te plagen, en slechts naar den ten doode
opgeschrevene luisteren wilde zij. Als wisten ze haar weerloos, geslagen door de
zekerheid hem te moeten verliezen, in slagorde, in steeds dichter drommen rukten
de stemmen nu op. En niets dan dat is voor haar in het ziekenvertrek meer hoorbaar
geweest.
‘Te lang, Geerte Jansdochter, hebben wij met jou al gemarteld. Kom mee nu gij
vrouwe, kom mee nu naar huis!’
‘Nog niet,’ zei ze zorg'lijk, ‘wacht nog een wijle, mien olde meester hef 't zoo slim
op de borst.’
Maar ze lieten niet los, ze bleven haar plagen en ieder stil oogenblik heeft zij die
duivelsche stemmen gehoord. En probeerde ze waar ze kon haar nijpenden angst
voor den zieke te verbergen, hij kende haar te goed, hij zag hoe haar oogen
afdwaalden, zich sperden, en hoe ze sterk te beven begon.
‘Wat is het,’ zei hij dan innig, ‘wat zal 't noe wezen, Geerte, mien wicht.’
Eerst trachtte ze hem te sussen met een vriendelijk praatje, maar meestal vroeg
hij door, hield hij aan.
Dan brak ook de laatste weerstand in Geerte, ze zakte neer op den eersten stoel
die onder haar bereik stond, en wat ze droeg, een kom of tasse, glipte haar zoo maar
uit de hand.
En dat er scherven vielen, merkte ze geeneens.
De benauwenis van haar leven heeft ze den stervende nogmaals bekend. Dan
zwiepte haar groot lichaam heen en weer als door demonen bezeten, dan wierp ze
zich als radeloos op het bed. De handen voor de ooren, hoe klemde ze hartstochtelijk
aan Meesters veege lichaam zich vast.
Hij raakte haar aan bij de schouders; nog wilden zijn bevende handen baar streelen;
zoo ziek kon Meester niet zijn of hij stond met zijn laatste beetje leven voor haar in.
Wel vermocht hij niet te verhinderen dat moeilijk moment van zwijgen, van radeloos
zich bezinnen; dan sloegen ze aan 't bidden; oude sterfelijke Meester bad luid.
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Nu haast iederen avond ondernam Potmans Olberdiene den moeizamen tocht naar
onze buurtschap, ze steunde in deze dagen van treurnis en ziekte het meestersgezin
waar ze kon. Ze hielp de vrouw Meesters stroozak schudden, ze melkte de sikke,
zette in het hutje met zachte hand een en ander terecht. Maar zoo had ze niet gedaan
of ze sloop zachtjes en vreesachtig uit het huis.
Meestal, het lag voor de hand, bracht jonge Meester haar thuis.
De wereld daarbuiten vormde zoo'n contrast met het triestige hutje, want reeds
was het zomer en op de velden stond het gouden koren al hoog. Ze liepen er tusschen
door over smalle verborgen paadjes; jonge Meester ging voorop, hij waarschuwde
de gebrekkige deerne voor oneffenheden in den weg. Ze spraken weinig en dan nog
over de gewone dingen des levens, maar ze voelden ieder voor zich:
Het is goed zoo samen te gaan.

IX
Wanneer oude Meester bij onzen kerkhofmuur ligt begraven, heeft jonge Meester
zich tot hulpe een knechtje toegesteld.
Twee carolus guldens 's jaars - twee linnen hemden - twee linnen broeken - er
werd voor dat knechtje ook nog gebleekt.
Zoo'n knechtje is rijk.
Op een dag was het knechtje met de joffer alleen. ‘Zie ik daar vlammen?’ had de
vrouw tot den schuwen jongen gezegd, en het was of ze zich voor een vuurgloed
moest beschermen met de hand.
Dit trof op zoo'n valen dag dat er niets is als grijsheid op den schemervollen esch.
's Anderen daags vond het verschrikte knechtje een anderen dienst.
Dan huurde Meester op de Ommer bissing een meid.
Een meid als een manskerel, knuisten als pollepels; zes gulden kreeg de meid, als
toebate een halve spint vlas. Maar op een ochtend dat het huisterig was daarbuiten,
onveilig, zeer ongunstig weer: ‘Ik heure muziek,’ sprak de vrouw tot de meid die
haar vlas spon, en ze hief naar de oneindigheid het luisterend oor. Achter het
spinnewiel, Gaidine, de meid, grinnikte vaal.
‘Het ware beter,’ zei Meesters moeder somber, ‘als ik die muziek niet hadde
eheurd.’
Dien nacht, door storm en ontij, liep Gaidine over den golvenden esch naar haar
verre buurtschap terug. De zware tuugkiste droeg die meid als een manskerel, als
ware het een veertje, en hoe verder ze uit onze buurtschap geraakte hoe harder ze
liep.
Nu draagt jonge Meester de zorgen alleen, nu heeft een zoon te zorgen voor zijn
moeders behoud.
Ziet hem daar zitten voor het avondlijk vuur, gekleed in de oude japon die hij heeft
geërfd van zijn vader, ze hangt hem veel te sluik om het magere lijf.
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Zijn holsblokken schuiven over de veldkeienletters: ‘Vreest den Heer’.
Hoe is Meesters vogelige kop nu zoo teer. Meester ontsteekt aan de vier hoeken
van het koperen lampje de russchen, dan hangt hij dat lampje aan het lampenpoer
op.
Daar staat ze dan plotseling achter hem, zijn arme dwazige moeder, ze reikt hem
ietwat afwezig een gifte met brij.
‘Kom,’ zegt Meester noodend, ‘zet u een wijle,’ en even naast haren lieven zoon
zit ze neer. Maar nooit zit ze lang, nooit zit ze rustig; als een opgejaagd hert, zoo is
deze vrouw. ‘Zie roept,’ zegt Meesters moeder, en ze is al weer verloren, dat
binnenwaarts gebeuren heeft haar al weer: ‘Zie roept, ik mudde goan, mien jungsken,
ik bin vuls te druk.’ Dan slaan de zware rokken en er is op de deel het langzaam
verwijderen der stappen geweest. Men hoort haar soms nog weleens murmelen tegen
het vee.
Welk een zorg, jonge meester, welk een zorg.
Eens had Meester aan den waard van ‘In den Blinden Hoender’ een vet varken
verkocht. De meijerij ‘In den Blinden Hoender’ is wel drie uren gaans. Potmans
Olberdiene kon Meester om hulpe niet vragen, die beste Olberdiene lag zelve door
ziekte geteisterd terneer.
Nog stond Meesters moeder aan de deur dien schoonen namiddag, ze hief de hand,
ze riep ‘Houd oe’! Ze wapende hem met een moordpriem, wijl de tijden zoo slecht
zijn; toch kende ze haar zoon er wel voor, hij zou nooit hebben gestoken. Ze zag
hem na, lieven droomer op den eenzamen weg.
Jonge Meester, ook op dezen dag, had haar wel in de gaten, je ziet het aan de oogen
van zoo'n vrouw, die staan wijd, dwaas, verwonderd. Je ziet het aan het evasief
reageeren of alle zintuigen op het onzienlijke zijn gericht.
Als de dag nu maar niet zoo radeloos stil was geweest. Meester dreef over den
esch de zeug met een bundeltje twijgen; af en toe gaf hij het dwarse dier een
zachtzinnigen schop. Hij ontmoette vlak bij het doel een biddewief, grauw en in
lompen, hij bood om der wille van zijn moeder dat vuil wief meer dan de prijs van
dat varken in de opgeheven hand.
En langer dan strikt noodig ‘In den Blinden Hoender’ verwijlde Meester niet.
Wanneer Meester thuis kwam waren de schaduwen van het hutje al wat langer en
spoedig is daar het uur tusschen licht en donker geweest. Dan ziet de kleine mensch
de dingen op den esch in een stille verklaardheid, ze hebben een lieflijke luister, die
nog even optintelt, straks verbleekt in vaal paars.
Het duisterde snel aan, het was later dan Meester had kunnen denken, daar stond
een smalle maansikkel al zoowaar in de lucht. Ge kwaamt niemand meer tegen, geen
mensch op den akker, slechts van ergens heel ver klonk een kleine muziek. Toch
verrassend, daar kwam nog zoowaar een hooggetaste hooiwagen aangereden. De
meijersdochter troonde midden op het hooi; hoe kittelig hebben die geurende grassen
haar op den laten avond
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beroerd. De slaperige boer behoefde de paarden nauwelijks te mennen, die moede
dieren gingen den weg naar de stal stapvoets en vanzelf.
Meesters voeten, ondanks vermoeidheid, droegen hem sneller en sneller. Daar
was reeds het huis, hij heeft op de keuken gestaan.
Hier trad niet dan de kille stilte den bezorgde tegemoet. Meester trachtte zijn
ongerustheid alsnog te onderdrukken, hij was wijs, deze jonge meester, hij redeneerde
met zich zelf. ‘Mien moeder is goed, misschien is ze hen helpen nabers Grietje
verbedden.’
Maar hij wist beter, op dit laat uur sliep nabers Grietje al lang.
Hij zocht verder; ook op het weefkamertje vond hij haar niet, de vertrouwde figuur
die hij lief had. Slechts een vaal gespikkelde kip schoot rakelings langs hem heen.
‘Zie is goed,’ dacht jonge Meester, ‘misschien zoekt ze in het hofje tandpienezoad
voor de zieken.’
Maar in het vredig hofje weerklonk toch geen stap.
Hij zocht verder, hij struikelde in 't donker, want dwars over de deel lag de bezem,
dus hier had moeder gewerkt. Maar ook op de deel, ook bij de banderdeur was het
van zoo'n onheilspellende stilte; nergens ook maar hoorde Meester vertroostend iets
kraken, niets was er dat even geruststellend bewoog.
Dan dreef zijn groeiende angst hem nog verder, daarbuiten op 't veld. Hij zocht
de landen af, ook daar niets dan eenzaamheid, ook daar vond hij niemand. De avond
was geheel nu gevallen, achter donkere drijfwolken ging de smalle maan meestens
schuil.
In stijgende benauwenis, in steeds wijder kringen zocht Meester zijn moeder, en
naarmate het uur vorderde verliet hem de hoop.
Tot door hem heenflitste de bezeten gedachte:
‘Mien moeder, dat goed wief, vluchtte toch niet naar de kolk.’
En het was of een somber voorgevoelen hem wilde drijven naar die schrikkelijke
kolk die behekst is, maar het was of zijn voeten hem niet wilden dragen naar die
treurige plaats.
Meester begon benauwd te zweeten in den nu vrij killen nacht. Maar is ze dan
nergens, hoort ze haar zoon dan niet roepen, waar kan zoo'n vrouw wezen op dit zeer
late uur? De nacht is nu ingetreden in heel onze buurtschap; in de kleine huisjes, op
de velden, bij de beesten is alles in rust.
Dan plaagt de dwanggedachte Meester nog eenmaal, en nu is ze ook onontkoombaar
geweest.
‘Mien dwaze moeder, ze liep toch niet in de kolk.’
Toen gaf Meester een schreeuw, en voort! hij holde er heen. Hij vond haar staan,
de groote vrouw, aan den rand van het water, onbeweeglijk stil en als in droomen
verdiept. Als een klamme wade had zich de avonddauw gespreid langs den oever middernacht, het uur dat de witte wieven haar sluiers weven in 't riet.
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De vrouw stond doodstil als verzonken in gedachten, ze staarde in het rillende water,
ze staarde in het niet.
Meester kwam zijn moeder behoedzaam terzijde, toen raakte hij de vrouw
voorzichtig even aan. Dan is die arme Meester pas rechtaf geschrokken, want in den
blik waarmee ze hem aanzag was een dierlijke angst.
‘Kom mee,’ zei Meester vertwijfeld, ‘thuus is 't toch better. Kom moeder, ga mee,
hier heb ie toch niks.’
Het lukte hem om haar voorzichtig van de kwade plaats los te maken, hij vatte
haar zachtjes bij de slap neerhangende hand. Hij bracht haar met zoete woordjes
behoedzaam naar huis toe, op den eersten den besten zetel zette hij voorzichtig haar
neer. Hij plaatste het spinnewiel onder het bereik harer handen, en op tafel, als
terloops, legde hij Gods eigen Woord.
Maar ze bleef hem aanzien met zulke zieke, huiveringwekkende oogen, ze bewoog
de handen zoo onrustig, als hoorde ze hem niet.
Meester wist: nu wordt aan ons een vonnis voltrokken.
Een koude hand kneep Meesters keel langzaam dicht.

X
Toch is er op den onherroepelijken weg nog éénmaal een verademing geweest, nog
even een stilstaan, een omzien naar veel liefelijks misschien.
Een pralenden dag in den zomer, daar liggen de kampjes in 't groen van fluweel,
die zinnelijke kleur van vergift, waar de heggen de schaduwen slaan; dan brengt een
koebeest in zoo'n kampje, dan brengt een scherende zwaluw het stille genot.
Meesters moeder ziet uit over mijn esch.
Soms gaat er een marskramer over de stoffige paden; soms, zeldener rijdt daar
een kiereboe.
Het leven trekt over den esch.
Meesters moeder, de geplaagde, ziet uit.
Daar gaat in de verte een kleine freulinne uit over den esch, een lief kind met een
valhoedje en een baleinen corset.
En waaraan klampt zoo'n ellendige vrouw zich vast? Waarom lokt met hortig
gebaar zoo'n groote vrouwe een kind. ‘Kind,’ zegt ze, ‘ik doe oe een appel; klein
kind kom eens hier.’ Want zoo'n kind met een harde, wreede moeder heeft weinig;
voor zoo'n stumper van een kind kun je allicht nog wat zijn.
Genade, wat is dat zoet kind een engel.
Mijn hemel wat is dat klein freulen een schat; veel te teer, meesters moeder, voor
jouw grove handen, veel te mooi, meesters moeder, voor zoo'n zondig volksche
vrouw.
Toch hoopt Meesters moeder nog eenmaal de stemmen te verschalker toch klampt
ze in laatste radeloosheid zich vast aan een kind.
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‘Kom hier,’ lokt ze, ‘lief kind, kom spul op de dele, kom hier dan maak ik een talter1)
voor jou.’ Ze bukt zich moeilijk, in heel hare zware lengte buigt ze zich neer; het
klein kind biedt ze eerbiedig een kus en het kind, 't klein freulen, heeft de bedoeling
van liefde verstaan. Ze lacht, en hoe hemelsch verrukkelijk, naar meesters moeder
lacht ze op.
Even zwijgen de stemmen, even stokt nu het koor. Een kind op een oude
boerenkeuken, een kind dat wil spelen, is dat dan niet mooi, is dat dan niet goed?
Zoo is dat kind tegen de duistere drommen die haar besluipen de laatste, de
uiteindelijke borstwering geweest; het even nog opzien op den onherroepelijken weg,
want eens was jonge Meester zoo'n kind.
Nu dagelijks met steeds minlijker woordjes lokt ze het kind; ze staat, een rechte,
groote figuur op de duistere keuken; nog niet! smeekt ze afwerend. O, liever nog
niet, want hier is een kind. Wij samen, denkt de vrouwe, kind, jij en ik, want jouw
moeder is hard en ik draag zulk leed.
Zoo zwijgen de stemmen, gevangen hun horden in de ban van den lach van een
kind; op den duisteren weg is een klein kind nog even een licht.

XI
Dan is er een aansuizen, een aanwieken geweest. Het zijn de stemmen, ze keeren in
drommen, in myriaden terug en onweerstaanbaarder schijnen ze nu wel als ooit.
Najaar! Ze zijn er onwederstaanbaar waar de herfstwind tegen 't onderschoer is
gevaren. Najaar! je kunt ze vernemen in het loeien van den storm op den esch. Want
najaar, reeds November; op zijn grauwr ros komt Sint Maarten er aan. De kinderen
van de school brengen Meester een gans. Ze zingen voor Meester en Meester zijn
moeder, ze krijgen een dag oorlof naar het behoort. ‘Dank oe,’ zegt Meesters moeder
en ze lacht tegen de kinderen, maar die daar lacht, die daar spreekt, is een zieke
vrouw in een droom.
Sint Maarten is de tijd der vallende sterren en als er een ster valt dan sterft er een
mensch.
Want heel dat droeve najaar is meesters moeder al niet meer zoo recht bij ons,
gaat ze iederen dag een voorzichtigen stap van ons heen. Ze is nu één met de stemmen,
ze heft het eerwaardig hoofd als luisterend rechtop. Ze gaat als een slaapwandelaarster
over den duisteren esch.
Het zal zoo straks niet moeilijk meer zijn. Het is reeds de vraag of Meesters moeder
nog leeft.
Nu is de winter gekomen; in brokken paars, violet, in striemenden regen, in grauw
en in grijs ligt mijn schemerige esch nu stervensbereid. In de verte, flauw zichtbaar
de armste boerenhoeven, geen huizen zou je zeggen, stallen voor vee, maar waar in
dit vereenzaamd land ook menschen zijn onder-

1) Schommel.
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gebracht. Op het verlaten veld, daar een oude roeste kar, hier een vogelverschrikker
met flarden van lompen, 't lijkt doelloos, en ordeloos is 't zeker, en toch, in deze
verlatenheid, geloof me, Gods zorgende hand is hier ook.
Een vale morgen, einde December.
Meester was hen knollentrekken, ook maar een half uurtje. Hij stond kromgebukt
over den esch en zijn ziel was bedroefd.
Nu is er niemand die Meesters moeder tegen zich zelve beschermt.
Nog is er een oogenblik van moeilijk hoorbare stilte: ‘'t Luustert’ zeggen de meijers,
rusten de moede groote handen een oogenblik boven de schop, zien er den verraderlijk
stillen hemel, de bladerlooze boomen even op aan; ‘'t luustert’ zeggen de vrouwen,
zij strekken den pijnlijken rug, de handdweil hoog boven den emmer, heffen naar de
oneindigheid het luisterend oor, en wanneer vrouwen zoo spreken is de gemerkte
dag zoo radeloos stil. Dan ruizelen de stemmen met onweerstaanbare kracht, zoo
verlokkend nu, zoo adembeklemmend, zoo zwiepend. Het is maar de vraag: hebben
u en ik ze ook gehoord?
Kom! Meesters moeder, op de eeuwige velden, daar is het zoo goed.
Toen is ze verrezen, beantwoordde de roepstem direct, zag niet om, want ze had
jongen Meester zoo mateloos lief. Glanzend stijf staan de rokken, dat goed wijf is
groot. Ze kijkt niet ter rechte, ze ziet niet ter linke, ze volgt de lokkende roepstem
naar de andere zij.
Bij het openstooten van het vlieringluik zag Meester zijn moeder zoo hangen aan
een der balken: twee doode voeten in lompe pantoffels, daarboven de vele rokken
van viefschaft en bombazijn.
Met twee doode koloogen zag ze glazig hem aan. Dit is zeer gruwzaam voor een
zoon.

XII
Nu trokken de goede huislieden een wijden cirkel om het meestershuis heen en
daarbinnen heeft geen mensch zich gewaagd.
Want met hoe duivelsche kracht stond het verleden weer op. Hoe, met magische
zekerheid, wist men van vroeger alles nu wreer. Ze spraken er over, als ware het
gisteren, dat Bessemoor nu bijna een eeuw geleden op een vlasbraak het luchtruim
door was gereden, en over de moeder, die een klein kind betjoekste, velden ze een
hard vonnis, als waren ze er bij. Dan was er Geerte, de mooie dochter, die waande
men veilig in de armen van een sterke als Meester, maar toch, na lange jaren van
schijnbaren vrede voor de wereld, aan de gezeten meestersjoffer was de vloek nog
vervuld. Met angst aanjagende verhalen van voorspooksels en verschijningen, bij
een kanne jenevers, in lange nachtwaken, hoe wonden die brave menschen zich op.
Het werd een keten van benauwenis waarvan iedere schakel raak sloot.
Ze waren gewend met hun zorgen naar jongen Meester te trekken, die
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steunde, schreef hun brieven, besliste in kleine veeten en het was bekend dat hij een
onfeilbaar middel tegen sluipkoortsen bezat. Maar zelfs deze heilzame medicijn
beschouwden ze nu als een brouwsel van den booze; om nog zoo veel niet, naar
Meester toegaan dorst er geen een.
Potman's Olberdiene brak de ban.
Olberdiene, een doek om het klein hoofd ter bescherming voor stof, was op de
deel waar ze de wan schudde, toen vader haar omzichtig de ramp meedeelde die den
jongen Meester zoojuist trof.
Olberdiene moest zich vastgrijpen aan de deeldeur zooals ze was geschrokken, ze
werd krijtwit, ze rukte zich van emotie den doek van het hoofd.
‘Woar is de wagen,’ sprak Olberdiene kortaf, zij die anders te voet ging en nooit
zoo strabant was; ‘woar is de wagen, voader, ik mut er gauw hen.’
De oude Potman vond het ondenkbaar, dat zijn eenig kind zich in dien heksenketel
zou wagen, maar de moeder murmelde zachtjes:
‘Dit is het offer, het wordt van ons gevraagd.’
En een half uur later, op den hotsenden boerenwagen, was Olberdiene al weg.
Tegenover het stoffelijk overschot verzette Olberdiene, alleen en zonder griezelen,
nu al de nabersplichten. Ze wilde den door 't leed geslagene niets vragen; op
kousevoeten, muisstil, ging Olberdiene haar gang.
Ze sloot Meesters moeder, wel met moeite, de wijde starende oogen, ze kleedde
haar in het verhennekleed, ze legde haar zooals bij ons gebruikelijk, op bossen schoon
stroo.
En als iedere eerbare doode heeft Meesters moeder onder het lijkspier gestaan.
Slechts worden voor een zelfmoordenares geen doodsklokken geluid.
Wat heeft die arme Meester een klein stil verdriet; hoe gaan tot in het dorp de
booze tongen over hem. En hier rijst weer de vraag: hoe raakt zooiets in wijder kring
dan bekend?
Op zoo'n eeuwenouden esch gaat dat zoo.
Er slingert zich een mare langs de heggen en over de kampjes:
‘Heb ie 't eheurd, heb ie 't van Meester zien moeder eheurd? ik zeg oe 't is arg, 't
is verbazend arg.’ Hier en daar hurkt een hutje, niets dan een deur, wat plaggen, wat
modder, een beetje misère; dat alles in een gamma van grauw en van grijs. In zoo'n
hutje, menschen in halfdonker staan om een disch; ze fluisteren: ‘Heb ie 't al eheurd
van Meester zien moeder, wat ik oe zegge, aan een strop.’
Het nieuws kruipt dan verder van hoeve tot hoeve; 't slecht nieuws gaat dan recht
op Weemselo aan.
Mevrouw zit op zaal, ze rilt in haar pelisse, want het laaiende haardvuur verwarmt
haar vandaag niet. Ze maakt den poklon, teeken der drieëenheid en kruisteeken der
vrome Russen.
‘God zij Meesters moeder genadig,’ zegt de ellendige vrouw.
Het kwaad nieuws is alreeds genaderd tot het dorp. Daar gaat het rond de
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kerk, van winkel tot aan kroegje, heel van den hoefsmid tot aan de pastorie.
Vrouwenhoofden geheven in afschuw in den avond, kinderen die luisteren naar wat
niet dient gehoord: ik zeg oe toch, aan een strop. Men hoort de droefheid kreunen in
't kloppen van den kuiper, het bonzen van den hoefsmid is vol somber geluid, de
wevers slaan hun spoelen, weven al hun droefheid in 't doek. Over het kerkplein
zwenkt het nieuws om de kerk, bereikt op den hoek den baardsnijder-chirurgijn; die
snijdt op den Zaterdagavond den dominé net de haren; hij heeft dominé justement
gezeept.
‘Heb ie 't al eheurd, dominé, van Meester zien moeder?’ Dominé hapt naar zeep
als een visch naar een vischje: ‘'t is droef,’ zegt de man, ‘'t is verbazende droef.’
Bij de freule op de Twee Kieften is er dezen avond een geheime bijeenkomst van
de Katholieken ver uit den omtrek. Bij het licht van een paar smeerkaarsen belijden
die hun verguisde geloof.
‘Heer pater, heb ie 't eheurd van Meester zien moeder?’
‘Zoo'n verdoolde ziel,’ zegt de pater-barrevoeter, heft het kruis.
Voor het schoutenhuis staat de Schout zijn kiezelpad net te harken, des schouten
wit hondje keft de voorbijgangers aan. Twee jassen heeft de dikke Schout aan voor
de koude, de onderste flamboijant rood, de bovenste spannend en kanariegeel, is wat
korter gevallen. Maar wat deert dat, je bent toch niet belachelijk als je 't zelf niet
beseft.
‘Heb ie 't al eheurd, Heer Schout, van Meester zien moeder?’
‘Een voorbeeld te stellen,’ zegt plechtig de Schout, ‘is altoos zeer nuttig. Kunnen
wij deze vrouw niet bestraffen naar den aard.’
‘UEdelAchtbare; zij heeft zich verhangen, zij is dood.’
Dus, tusschen den Allerhoogste en haar.
Zij heeft veel geleden.
Hier laten we Meesters moeder dan los.

XIII
Maar Mevrouw zou nog heel wat te stellen krijgen met het treurig geval. Want ze
voelden het allen, zij die van invloed waren in onze kleine gemeenschap, zoo'n
schoolmeester wiens moeder zich smadelijk verhing kon niet gehandhaafd, moest
weg. Maar ze wisten het ook, de vooraanstaanden in onze woonplaats: de macht, het
laatste woord, heeft onherroepelijk Mevrouw.
Wel deden ze moeite voor de eer van de streek.
Eerst kwam de Chanoines, een vrouw hard als een bikkel, maar door haar
semi-geestelijke waardigheid gedragen was ze toch wel.
Ze vertelde Mevrouw vrijmoedig hare waarheid.
Mevrouw, vooral niet minder vrijmoedig, gaf de chanoines hare waarheid terug.
Het bezoek was verder ijzig plaisant.
Toen ze hoorde dat hier iets viel te kijven kwam dominé's juffer, een no-
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tabele vrouw in het zwart, bleek met een blanke halskraag, zeer welbespraakt.
Mevrouw keek ijzig, deed visschig, bleef adamant.
Mijnheer van Swendelpoel die zich in zulke zaken weinig moeite placht te geven,
derangeerde zich, kwam ditmaal in persoon. Hij maakte voor Mevrouw een kromme
‘poggel’; struikelde over een der occulte katten, gaf het dier een venijnige trap, zoodat
het huilend vooruitschoot, maakte een tweede kromme ‘poggel’ en die was geslaagd.
Mijnheer van Swendelpoel was zoo zuinig, dat hij, Heer van Swendelpoel, zich
niet ontzag bij Mevrouw te komen met de rafels aan de jas, maar hij was zoo
voornaam, dat hij meende dat hij zich zooiets veroorloven kon.
Ze kenden elkaar goed.
‘Lisaweta, schoolmeesters moeder heeft zich verhangen, en naar ik verneem kent
hijzelve geenszins het respect tegenover menschen van rang en stand zooals wij.’
Ze speelde met haar waaier.
Ze luisterde niet eens.
Er kwamen nog meer pleitbezorgers, geen een boekte succes.
Maar juist toen ze, alle vijanden verslagen, zich meesteres waande van het slagveld,
op een zwarten namiddag dat de regen joelde in slagen en striemen, doornat en haast
druipend, kwam schoolmeester zelf.
Het moest haar wel ten zeerste frappeeren, een Meester smal als een streep, een
mensch hoezeer veranderd, gesublimeerd door het leed. Hij deelde Mevrouw
voorzichtig mede dat hij in deze contreien niet zou kunnen verblijven na het heel
erge wat met zijn arme moeder was geschied.
Wat wonder, deze Russin, zonder schelden, zonder murmureeren, als passief, van
hem, den ondergeschikte, nam ze het aan.
Toch wel heel menschelijk zielig leek nu de trotsche Mevrouw. Ze had zich in een
lang leven van heerschen aan weinig menschen weten te hechten; op hem, den armen
slokker, had ze zoo'n zwak.
Ze sprak, en haar stem stokte in de moeilijke woorden: ‘Nooit kan ik je vergelden,
wat jij Meester voor mij bent geweest.’
Ze nam van de tafel een beurs zwaar van dukaten, die wikkelde ze in den eersten
den besten kostbaren lap.
En toen hij wilde weigeren, omdat hij niet begeerde van haar schatten, kreunde
ze: ‘Ook dat nog, Meester, het is zoo'n affront.’
Onder de laag cosmetiek leek ze zoo oud, was het masker zoo vaal.
Meester ging heen, het regende niet langer, langs de bouwhuizen siepelde een
beekje modderig vuil.
Op den esch stond het water in plassen vol modder, aan ieder der kale takken hing
bevend een drop.
Schoongeveegd, blauw was de lucht.
In zijn oude japon, als een smalle eileuver ging Meester over den esch.
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XIV
Bij 't eerste morgengloren, bij de kruising, juist daar waar de Hessenweg afbuigt naar
Westfalen, wacht een geduldige boerenzoon bij een klein karriool.
Eerst bestijgt Meester het voertuig, neemt de leidsels, dan reikt hem Olberdiene
het in een noasdoek geknoopte puilende pak. In dat pak zit niets dan een magere
verschooning en de enkele goudguldens die ze hardwerkende verwierf. O! nog iets.
Moeder, met beweende oogen, knoopte een schinken in 't pak.
Over den nieuwen dag, een roode streep aan den horizont, rijst de zon.
Het is een koude, stille, haast noordelijke morgen. Olberdiene draagt een
gewatteerde pelisse; zooeene met zilveren haken, nog een afdankertje van Mevrouw.
Meester knoopt de bevertien jasse zoo hoog mogelijk dicht.
Reeds dagen geleden zette het weer zich tot vriezen, slooten en griften raakten
dicht. Maar den vorigen dag was er eene van zoo bittere koude; wel negentig procent
van de scholieren over de bevroren velden klosklompten naar de school als een
schuur. En welk een zeldzaamheid mocht dat heeten bij de veeleischendheid van 't
boerenbedrijf. Die leerlingen waren niet zoo leep, ze merkten het niet dat Meester
hun dien dag een geliefd lied tweemaal liet zingen. En dat Meesters stem bij het
lange gebed hier en daar hokte, daarin evenmin hadden ze erg.
Was de vorige dag van een uitzonderlijke koude, deze is reeds in den aanvang al
wat milder geweest. Vandaag hangen de boomen vol rijp als witte bruidsbouquetten.
Zoo profeteert dat allicht nog verandering van weer.
Met de eene hand geeft Meester een dapper rukje aan de leidsels, de andere heeft
het nijvere handje van de naaister gezocht.
‘Olberdiene,’ zegt de goede stem, en de woorden zijn van emotie gedragen, ‘dat
ik noe toch niet alennig den vreemde in trek.’
Dan gaan ze tusschen de boomen als blanke bouquetten, de roode streep heeft zich
tot een rozerood schijnsel verbreed.
Nog eenmaal ziet de vrouw om.
Daarginder Weemselo's toren - grauw ongenaakbare steenklomp; de torenvlag
wappert even op een vleugje noord-oosten wind; iets terzijde de hoeve van vader en
moeder; wel was het moeilijk, maar ze hielden van hare bestemming de lieve dochter
niet terug.
De Hessenweg bij deze koude is bultig hard en bevroren, het karriool wipt en
wiebelt, het paard danst er voor.
Zoo trekken ze van ons weg, allicht naar een schoonere toekomst.
Het is zoo'n licht gerijgien. Hoort gij met ons het kloppen van het paard?
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Brugge
door P. Hoogenboom
I. Avond.
Zullen oude vormen gaan herleven
In het matte grijs der schemering?
Oud juweel is de herinnering
Die in alle vensters staat te beven.
En de grachten lichten, volgedreven
Van de avond, wijde duizeling,
Waar de hemel is een koel gezing
Van de klokken, die zo helder bleven.
Oude ogen zien me peinzend aan
En ik mocht hier toeven en vergeten
Al, waaraan mijn jongheid is versleten,
En als deze huizen zacht vergaan
Aan de weemoed van het zeker weten
Dat het laatste uur in vree zal slaan.
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2. Regen.
Deze stilte lokt mij uit de kring
Van de vele luide tijdgenoten
Om te buigen in het eenzaam-grote
Grijszijn van uw oude schemering.
Regen droeft over de vreemde stad,
En de hemel dezer late dagen
Is met rust van droefenis beslagen
Bij een leven, dat de dood vergat.
Zie, dit is niet dan een regendag
Over huizen, door de tijd vergeten,
En wat anders slechts de nachten weten
Groeit hier tot een tranenstille lach.
Tranen brengen vrede en de doom
Dezer waze grachten hult het zwijgen
In een weemoed, waar de pijn kan stijgen
Tot een droom.
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De kat Zwartsa
door Dorothee de Escofet-Buys
SINDS drie uur, na het zondagsvroege middagmaal, zaten ze in afwachting van
Henri's bezoek op het achterplat boven de keuken. Liever had Elly hem ontvangen
in de mooie voorkamer beneden; het rook er naar boenwas, het antiek porcelein glom
geheimzinnig, alles sprak er van een welvarend verleden, in de roze hoornschelpen
op den schoorsteenmantel hoorde je de zee ruischen. Het was daar een oven nu,
ondanks de lancasters, altijd neergelaten vanwege het verschieten der beste stoelen.
Bij het stof afnemen had ze de straat leeg zien liggen; geen schepsel waagde zich
buiten, zon flikkerde op de daken, in ruiten, dat het zeer deed aan de oogen. Overbodig
den doek wrijvend over de zelden gebruikte meubelen had haar zelfs de lust ontbroken
het verbeeldings-spelletje van Henri-en-zij-in-eigen-huis te doen. Maar toen de
kerkklokken te luiden aanvingen, was klaar het beeld van haar dorp opgerezen, dat
ze toch in geen zes jaar, na den dood van haar ouders, weerom zag: Paaschbeste
kerkgangers in de nauwe laantjes vol geuren van zomergroen, kruizemunt langs de
slootjes. Ze zag de populieren wuiven, wuiven boven den kerktoren .... heel zeker
had ze toen geweten, dat Henri door God haar gezonden werd.
De hitte deed haar duizelen. Beter hem te ontvangen op het, nog in schaduw liggend
plat, balcon, zooals tante Melia het noemde. Eigenlijk was het ook een balcon, met
de witte hekjes erom heen, het glinsterend grint op den zinkvloer, buitenachtig de
bakken vuurroode geraniums, lobelia's en witte margrieten. Ze had die nog eens
frisch begoten, een gloednieuw kleedje gespreid op de tafel, de rieten stoelen
eromheen geschikt. Suffiger dan gewoonlijk door de hitte dommelde grootmoeder
in haar armstoel, schrompelig en stil als dood. Achter het ritselend ochtendblad school
tante Jeltje, nietig in haar zwart kleed. Maar tante Melia troonde statig achter de tafel,
waarop haar bezittingen lagen uitgestald als te koop: medicijnflesch, geslepen flacon
eau de cologne, zijden zakdoek, brillehuis en antiek zilveren doosje met sterke
pepermunt. Zondag of geen Zondag, ze droeg haar wijden ochtendjapon; haar zwaar
lichaam bolde daarin als in een gebloemden zak. Ze pufte en blies, iedereen moest
het weten hoe slecht dit weer werkte op haar zwak hart. In haar ruimen schoot nestelde
Zwartsa, de kat, als in een lappenmand. Elly kon zijn weelderig spinnen hooren. Ze
hoorde ook het tikken van de grootvaderklok op het portaal, bazig, ruzieachtig, als
wie het laatste woord verlangt. Van haar bankje zag ze hem daar staan, als een
halsstarrig oud mannetje. Toen ze, als kind hier kwam, had ze ook werkelijk die klok
vereenzelvigd met den grootvader, dien ze nooit kende. Ze heugde zich dat nu, het
idee moest zijn ontstaan door het gepraat van vader, hij kon grootvader niet goed
lijden.
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Van het lage bankje, tegen de balustrade aangeschoven, kon Elly diep beneden de
gracht zien; het leek of een vlies van vettig stof de oppervlakte verdofte. Aarzelend,
als weerzinnig, lieten daarop de linden aan den overkant hooikleurige bloesem
neerdwarrelen. Een kwalijke adem steeg op, als van een ziek dier, een glibberig dier,
dat de vestingstad omvangen hield in zijn kronkels. Het leek daar stil te liggen,
machteloos, tusschen steile wallen. Maar nu Elly een stukje hout omlaag wierp, kon
ze opnieuw zien hoe het geniepig dier voortschoof, langzaam.... langzaam....
‘Straks komt Elly's onbekende ridder,’ snerpte plots de krakerige stem van tante
Melia. Ze hief de kat omhoog tegen haar gele wang, zijn lang lijf bungelde onwillig.
‘Zwartsa, Zwartsa, zwart satijn,’ heesch neuriede de tante. ‘Hij is het riddertje van
de vrouw, háár vrijertje, trouwer dan alle mannen....’
Tante Jeltje giechelde onnoozel, ze bewonderde haar zuster zóó. Al wilde Elly
niet opkijken, ze wist hoe de slaafsche oogen van tante Jeltje opkeken. In de sarrende
stilte sloeg weer eens in vlam de smeulende weerzin, die haar had aangegrepen, toen
ze hier moest komen, de afkeer van haar frissche jeugd tegen deze omgeving,
grootmoeders kindsche murmelen, haar voedsel spillend over haar kin. Het weeë
sollen van de tantes met de katten, vooral Zwartsa, hier en daar kaal van ouderdom.
De lucht in huis, een mengsel van medicijn en kruiden, opgedroogd reukwater, de
mufheid van lang gedragen kleeren en vergeeld linnen, als kasten en laden opengingen,
en dan de gracht, daar omlaag, ademend dood en verderf....
Ze zuchtte diep. Als een verlossing bleef haar de veilige zekerheid van Henri's
liefde. In de koestering van dien overvloed kon ze oprecht deernis voelen voor de
tantes, stellig nooit door een man bemind. Ze sprong gewillig overeind, nu tante
Melia, goed gehumeurd opperde:
‘Waarom schuiven jullie niet liever gezellig bij de tafel? Je zit er zoo tragisch bij
of er een begrafenis op komst is, inplaats van een bruiloft.’
Daar zaten ze dan in de krakende stoelen van riet. Enkel die van Henri stond leeg.
Elly stelde zich voor, hoe hij daar zou zitten, met zijn breede schouders en zijn luiden
lach. Hij was haar zoo vertrouwd als kende ze hem jaren, inplaats van weken.
Onwillekeurig wijlden haar gedachten bij dien noodlottigen avond, toen toevallig
tante Melia hen had zien komen uit de bioskoop. Haar zalvende verontwaardiging
en de ophef, dien ze had gemaakt over de verantwoordelijkheid van haar eenig
overgebleven familielid, over eer en deugd en onschuldige buitenmeisjes! Ze dreigde
zelfs Elly gevangen te houden, tot die meneer behoorlijk zijn opwachting kwam
maken, toonen de eerlijkheid van zijn bedoelingen! Henri lachte eerst wat, toen ze
het hem met tegenzin vertelde, noemde het onbeschrijfelijk ouderwetsch, bekrompen
oudevrijsters-
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ideeën, waar hij zich niet kon aan gelegen laten, maar zij, radeloos, hield aan, smeekte.
In de koele duisternis van het park gaf hij toe, beloofde, onder het kussen, alles wat
ze wilde.... En juist op tijd; morgen reisde hij weer verder voor zijn firma, die zat te
wachten op orders, door dien gewieksten Henri verkregen. Ze wist dit. Al zouden ze
elkaar dus niet zien voor een poos, ze zou nooit weer dien angst, hier altijd te moeten
blijven, voelen; de vrees te worden als de tantes zou haar gerust laten. O Henri!
Henri!
In een extaze van dankbaarheid straalde Elly op in de twee verlepte gezichten.
Zwartsa, in zijn slaap, maakte dwaze kirrende geluidjes, waarom de tantes verteederd
glimlachten. Een haast onmerkbaar zuchtje droeg een vleugje van den lindegeur over
de gracht; langs de Singel klonken stemmen van kinderen op weg naar zondagschool.
Ze luisterden allen, maar het geluid verstierf. Plotseling merkte Elly hoe vreemd stil
het was vandaag, als zou de roezige stad ver weg wezen, het plat een eilandje drijvend
in een heete zee van vredigheid, tijdeloos. De knagende onrust van weken was van
Elly afgegleden; dof-loom leunde ze achterover, geeuwend van ontspanning; nu te
slapen, van niets weten, tot zijn stem je wekte.... Het leek een lange wijle eer uit de
verte tot haar doordrong tante Jeltje's gebabbel:
‘Vertel eens, hoe ziet hij eruit, Elly? Is hij groot, donker of blond?’
‘Welja, laat eens wat hooren,’ moedigde ook tante Melia aan.
Die onverwachte vriendelijkheid na zooveel morren en verwijten maakte Elly
week; een overweldigende behoefte zich te uiten verdrong vroegere terughoudendheid.
Met gedempte stem, als gold het een heilig geheim, beschreef ze wat ze aan hem
bewonderde: zijn forsche gestalte, het donker golvend haar, zijn guitige oogen, de
blinkende witheid van zijn tanden. Ze weidde uit over een ring met gladde zegelsteen,
een dasspeld met parel, en hoe hij leefde in handelshotels, als een prins.
De twee tanige gezichten luisterden gespannen, tante Jeltje uitte schrille kreetjes,
tante Melia wou weten of Elly later ook in hotels leven zou. Ze schudde ernstig het
hoofd; nee, voor haar een eigen woning liefst, misschien een huisje aan den buitenkant
der stad, een lapje grond om bloemen te laten groeien en een appelboom op het
grasveldje.... om daar te rusten, samen....
Nu ze ophield, wat beschaamd om het zich laten gaan, scheen het visioen van
groen te verwazen voor haar oogen, de hitte benauwder te drukken. Tante Jeltje
fluisterde gretig:
‘Zoent hij je, Elly? Zit je op zijn knie.’
Doch dadelijk verontschuldigde ze zich:
‘Ja, zie-je, dat heb ik nooit gekend, een beminde.... Melia wel, hé Melia.’
Ze keken beiden naar het groote hoofd met de hangwangen, de grauwe haartoet,
weggetrokken van het voorhoofd, Jeltje met zusterlijken trots,
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Elly verwonderd. Tante Melia bevestigde, noch ontkende, ze streelde zoetjes Zwartsa
en ook Jeltje zweeg, Elly vroeg niet verder. Het scheen haar toe, dat het machtig
verlangen hen alledrie omspande. Ze hijgde stilletjes.
Met gekreun en geratel van de roestige kettingen sloeg plots de grootvaderklok het
heele uur. Ze schrokken er alledrie van, ook grootmoeder werd wakker; klagelijk
vroeg ze of het bedtijd was. Tante Jeltje veerde al op, hielp haar uit den stoel,
schreeuwend in haar oor van nog niet, eerst nog eten immers. Ze talmde als in
bezinning. Toen giechelde ze ineens vol verbazing:
‘Hé, hij is niet gekomen, Elly's ridder!’
‘Die komt niet ook,’ grinnikte tante Melia welgeweten.
Elly was overeind gesprongen, leunde tegen de balustrade als om steun. Ze wou
hem verdedigen, roepen dat hij verlaat moest zijn, toch nog komen kon. De woorden
stokten in haar keel, haar oogen groot van schrik, dwaalden van het eene naar het
andere gezicht, smeekend om geruststelling, om bevestiging van haar meening. Ze
ontmoette de dwaze oogen van tante Jeltje vol van dom leedvermaak, en felle
voldoening in tante Melia's blikken. Een moment stonden ze alledrie roerloos, als in
luistering. Dan greep Jeltje grootmoeders arm, verdween met haar in het somber
portaaltje.
Zorgvuldig gaarde tante Melia haar bezittingen bij elkaar en borg ze in haar
beugeltasch: de flesch, brillehuisje, zakdoek.... Ze stootte onderwijl minachtende
klanken uit en heesch zich omhoog, met de kat in haar armen. Bedachtzaam waggelde
ze naar Elly toe, die daar stond, als een idioot, vond ze, bleek en bibberend tegen het
hekje. Gemaakt meewarig zei ze spottend:
‘Je zult nog een poos moeten wachten op je huisje aan den rand van de stad en je
appelboompje, dwaze meid.... stel je maar niet zooveel voor. Voorloopig zou ik maar
een riddertje van Zwartsa maken, net als je oude tantes, waar je zoo op neerkijkt, jij,
met je jeugd.’
En onverwachts duwde ze de slapende kat tegen het meisje. Werktuigelijk had
Elly het spartelend dier gegrepen, maar Zwartsa, ruw opgeschrikt uit haar slaap,
sloeg zijn voorpooten uit, een nagel klauwde in den blooten, blanken hals, een roode
felle kras. De pijn ervan bracht haar tot bezinning. Heftig duwde ze het dier terug.
Tegelijk besefte ze met meedoogenlooze helderheid, dat Henri niet meer komen zou,
dat hij nooit meende te komen. Een golf van wanhoop en vernedering sloeg over
haar als een waanzin. Ze vocht nu tegen de tante, die de kat bleef opdringen, zoodat
ze geheel over het hek leunde en voor ze besefte wat ze deed, opende ze haar armen
wijd. Als een zwarte steen schoot Zwartsa omlaag in het trage, troebele grachtwater.
Ontzet zag Elly hoe tante Melia neerviel. Haar Zwartsa....
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Legende
door Esther Hadassa Weyl
REBBE MELACHIM toog ter sjoele1) heen. Zijn duist're ogen rusteloos verdwaalden
in 't vuurwit zongevloei dat op het wegpad lag. Zijn bleke hand en smalle vingers
schoven gejaagd, of rustten soms in de doffe ruigte van zijn donker-zilv'ren baard.
Zijn voeten bewogen, en hij wist het niet. Zijn ogen keken en zij zagen niet. Alleen
voelde en wist hij zijn hart; dat levend en zwaar en moe in zijn borst klopte. Het
beefde van angst en tederheid. Het gezegend wezen, de geliefde, de moeder, zijn
vrouw, de dood omsloop haar; zijn schaduw boog zich over 't zachte zuiv're licht
van haar ogen; over haar zachte goede mond. In de kamer, in het duister gehouden
vertrek, waar ze bewegingloos stil en geduldig in het donkere kwaad van een felle
krankheid te sluim'ren scheen. Alles sluimerde; de dof-koperen kandelaars, de slanke
beker van de wijn, en de wijn in éigen donker-purp're licht, gloeide niét hel en warm
óp, maar tintte als verdieping van kleur-geheel en vorm en lijn, alle oude, jaren
gebruikte, met de levenden saamgeleefde voorwerpen van het ceremonie van Rebbe's
oude geloof. Alle oude gebruikte dingen, met hun geschiedenis van eeuw op eeuw,
stonden stil en rustig, en zwegen, in de zwijgende kamer met de zieke vrouw.
Zó zag hij haar liggen nog, heel de witte gloeiend-witte weg lang, en kuste haar,
zo hij kuste toen hij hun woon verliet.
Sjoeldienst zou er zijn. En in de dienst, in het gebedhuis, zou hij bidden, zou hij
afsmeken, zou hij afroepen aan ‘de eeuwige onze God’, het heil, het bezit van het
leven van zijn vrouw.
Hij betrad het koele voorportaal, stiet de donk're deur van het gebedhuis los, sloeg
óm het blanke talliskleed2), kuste aan de zoom de zitzes, - draden van herinnering -,
ontstak het sneeuwwitte sjabboslicht. Een tochtvleug woei, gleed langs zijn smalle
hand, doorblies de helle vlam met onrustig leven. Vreemd-weif'lend en bewogen
doorkilde een bange huiv'ring hem, toen hij onrustig opensloeg de bladen van het
oude boek. Hij wendde zich bevend plotsling om. Daar stond in het late middaglicht,
in de ruime lege sjoel, met handen bleek en stil als neergedaald op Rebbe's éigen
zetelhoofd, en afhangend langs het bruin goud-fluwelen kussen, waarop ánders in
gebed verdiept, Rebbe's handen te rusten plachten, een vreemde bleke man. Vreemd,
bleek en blind. ‘Wie zijt ge.’ Bevende-ontsteld krampte de Rebbe het oude zware
boek aan zijn hart. De niet-ziende ogen in onaardse rust sloeg de bleke op. Zijn
klankloze stem murmelde, als verre onwerkelijke ruising van onwerkelijk leven: ‘De
dood. Ik ben de dood. Een goede vrouw

1) Sjoel: synagoge.
2) Tallis: wit bidkleed.
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wenst mijn hart.’ En onstuimig van verlangen, klonk dof hol-klinkend óp het jagen
van zijn hart; en zijn ogen staarden hong'rig het wit-gloeiende wegpad af; waar in
een kromming stond het kleine donk're huis van de Rebbe. ‘Maar blind, blind zijt
Ge. Neemt en verovert Ge dan blind? Rukt Ge dan nietsziend de bloeiende
levensbloem van de aardse band? Blind, blind zijt Ge, en blind zult Ge nemen en
doven de Goddelijke lamp van het leven? Ongenadig en blind regeert, verovert en
vernietigt Ge?’ De bleke man in zachte trilling hief óp zijn hand. ‘Blind, opdat ik
niet zie het leed van waar ik kom; opdat ik niet zie alle leed dat ik wek; wekken moét.
Gedood het licht van mijn oog. Ik doodde, opdat ik gaan zal en niet zien, niet het
licht dat leeft en schijnt in het oog van een goed mens; die ik tót me in het geheim
van mijn duistere macht sluit. E é n goed mens in de ogen zien, en n i e t kon ik zijn
die ik zijn zal.’ Even, hevig bewogen, trilden vreemd ná de bevende vingers van zijn
bevende witte hand. ‘Ik wil niet zien,’ jammerde huiv'rend diep zijn stem, ‘ik wil
niet zien,’ vervolgde hij zachter nu, ‘de bozen; en niet de goeden. Niet de jeugd; niet
de grijsheid.’ Stil, peinzend-stil sloot zich de bleek-purpre lijn, van zijn bleke purp're
mond. Stil, oneindig ver en stil dofte in weer rustige cadans zijn weer rustig kloppend
hart. ‘Ja, een vrouw,’ hernam de man, ‘een goede vrouw; Ûw goede vrouw. Zîj zal
het zijn. Zacht, rustig en zacht zal zij die sluimert nu, sluimert nu, sluimert nog in
de armen van het eindigende wegvloeiende leven, glijden in de álomvattende wijdheid
van mijn álomvattende armen; háár hart aan mijn hart; want ik heb haar lief. En de
mijne, de mijne voor ééuwig!’ Met een diepe trilling van diep, húiv'rend diep
verlangen, golfde wég en stierf uit het geluid van zijn zachte donk're stem. Het boek
gleed langs Rebbe's hart; dof-smakkend op de vloer. Neer stortte hij; bevend-buigend
voor de machtige; vouwend de stramme knieën, en buigend het eerwaardig hoofd;
dat niet anders kende dan buigen voor God, en buigen voor zichzélf, als hij door
buigen zich te overwinnen placht. Hij boog en knielde; hief biddend, de machtige
genade smekend, de handen op. Zijn anders oude, vermoeide stem, klonk diep en
dringend, warm en teder nu in 't smeken om behoud van haar, aan de machtige, door
de holle ruimte van de kille lege sjoel. ‘Neen, neen, laat haar zo zacht als de
morgenschijn, zo zuiver als de drupp'len van dauw, zo warm haar hart als de goede
genadige zon, zacht zijn, en zuiver en warm nog. Ze is in ons hart als de kern van
het licht; de bloem van ons verlangen. Mijn grote kloeke jongens, mijn dochters
lieftallig en argloos schoon, zij is hun als een baken van vertrouwen, en hoop en
liefde. Als wij ter sponde legden ons, en haar hoofd schikte en vleide zich aan de
povere bescherming die mijn borst slechts zijn kan, werd mijn wankel zwak hart een
rots van moed. Mijn armen - maar vlees en bloed, en nietig van kracht, - werden
vleugels van zoetst verlangen; mijn zware jarenstoeten licht van jeugd. En samen
stegen we, en wisten
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ons, in 't ongenoemde nooit geziene land, waar 't hart zijn gebed van goedheid, geluk,
vrede zingt. De reinheid harer ogen geneest onze wonden. De woorden uit haar mond
bedaren alle smart; en haar hart, zo simpel en puur, is als het licht van God. Laat
haar, laat haar mij!....’
De dood, de stille bleke droeve dood scheen bewogen; en hij aarzelde. Na Rebbe's
warm betoog, dofte als een donzen demping, de verre vreemde klank van de andere
stem. En hij sprak als een murm'ling van onwerk'lijk stil geluid: ‘Eén mogelijkheid;
één mogelijkheid. Aan U, aan U is het, mijn verlangen te wenden ván haar. E e n
mogelijkheid. Dat is, als....’ Hij wachtte. ‘Dat is als wát!’ kreet de Rebbe fel, ‘wát,
wát is die enige mogelijkheid.’ ‘Dat is,....’ wéér aarzelde de dood. ‘Ge hebt niet
anders te doen, dan uit álle vrouwen die na de dienst dit huis verlaten, uit allen, jong
of oud, rijk of arm, één slechts me te wijzen, en het leven van háár zal gespaard zijn.
Niet z i j , een ándre; een die Uw willekeur kiest, zal ik nemen dan, en sluiten in mijn
grote eeuwige macht.’ Hij wendde zich. ‘Ik zal U buiten wachten. Ge behoeft niet
te wijzen. Ge noemt slechts haar naam. Gij kiest; ik gehoorzaam.’ En nogmaals
murmelde hij na: ‘Uit allen één.’ Hij hoorde niet meer Rebbe's roep. Snel als een
schaduw in de wind, was hij weggevlucht al, onaanraakbaar voor Rebbe's smekend
gebaar.
***
Nóg lag de Rebbe roerloos gebogen op 't blauw-kille steen der synagogevloer; en
vreemd-bewogen staarden brandend zijn ogen de oneigenlijke verdwenen gestalte
van deze vreemde mens na. De sjoeldienaar betrad het huis, en ziende de Rebbe zo
bewogen, bleef eerbiedig hij staan en stoorde niet; want de Rebbe was een vroom
man. Langzaam, bevend rees hij op. Bevend om haar, bevend om zichzelf; die heersen
mocht nu over leven en dood. Het leven van haar die hij lief had, méér dan de klop
van zijn hart, méér dan de warmte van zijn bloed, en te sparen haar, om te nemen uit
allen één. Uit allen één; nóch door hem bemind, noch bemind gewórden. Uit allen
één. Maar, uit allen een, die haar heil en vertrouwen, haar hoop, haar rust en de
vroomheid van haar hart in zijne handen, in zìjn hart vertrouwd had. Want allen
leefden in deze kleine Kille1), in vroom, kinderlijk-vroom vertrouwen, in geloof en
in liefde voor Rebbe; die hun als Gods afgezant was.
De dienst ving aan. Rebbe begon; Rebbe blééf; Rebbe eindigde. De mensen rezen
op. Knikkend elkaar toe, gebarend of sprekend, togen ze heen. Allen stroomden weg.
De vrouwen het laatst2). Rebbe bleef staan. De zonstreep was, van zijn goudbruin
fluwelen zetelplaats af, de hele sjoelruimte reeds doorgleden, en nóg stónd de Rebbe.
Hij nam het donkere tefillemband3), en

1) Kille: Joodse gemeente.
2) In de synagoge zitten vrouwen van mannen gescheiden.
3) Tefillemband: leren banden met leren huls - waarin een speciaal gebed geborgen is - wat bij
sommige gebeden om de slapen gewikkeld wordt.
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wikkelde en knoopte om zijn magere blanke handen, en bond vast, aan de
gebedsstandaard van het gebedenboek. Zijn handen bleven bleek en stil rusten op
het donkere hout. Rebbe stond stil. Gebonden zijn lijf aan stoerlederen band. Zijn
ziel van wild-warm verlangen, bevend-zwaar, aan éne zilv'ren tere draad die als
spinrag was; zo brekelijk en broos. Als somwijlen te hévig zijn verlangen drong, en
hij rukken wilde zich, deze plaats, dit huis vandaan, striemde streng en pijnlijk het
leren band aan zijn hand. Wederom, onhoorbaar prevelde zijn mond een gebed.
Langzaam gleed in 't stille bedehuis, de tijd de eeuwigheid in. De zon was lang
reeds weggezonken. Grijs en blauw en teer had de avond en de donk're wind het land
in innigheid van toon, verstild van geluid, reeds lang bedekt, en nóg stond Rebbe
Melachim; en bad.
Als een bron van koel zuiver licht, als een lamp van bleek-blauwe schijn, had de
maan zich stil en trouw aan de einder gezet. Rebbe stond en bad. De tijd gleed
geluidloos en stom de schoot van zijn ééns gewekte eeuwigheid tegemoet. De sterren
klein en wild van schitt'ring, deinden en trilden als bloemen van levend licht in de
diepe donkerheid van 't verre hemelruim. Rebbe stond nóg en bad. De tijd gleed. De
sterren zonken; weggedoken plots in 't geheim hunner onzichtbaarheid. De Rebbe
stond en bad.
Toen, uit de hemel en het land, - van bleek-grijs blauw en opaal - bloeide de zon.
Als een diep-warm vlammend hart, look ze levend en stralend óp, en zweefde en
zette zich, in de bleke koepel van de dag. Rebbe bond zijn banden af. De zon spoelde
blank en teer en goud over de bleke vermoeide trekken, de grauw-vergulde baard,
en koesterde, streelde en kuste hem. Hij wendde en hief in haar zijn hoofd; hij keek
in haar, die éven als een bron van licht, schijnen deed zijn wond-doorleden blik. Moe
en stil en dof sloot hij de ogen; sloot en warmde in elkaar de kille handen; bleef zo
staan. En langzaam, steeds in het licht van haar zoele glans schoven zijn koude
bevende handen het talliskleed van borst en schouder. Rustig en stil legde hij de tallis
en de riemen van gebed in hun omhulsel weer; sloot zacht de deur, en ging. Hij liep
het pad waar de nieuwe dag over gegoten was, huiswaarts, en stil en dood lag ze
daar; zijn vrouw.
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In memoriam
door Roel Houwink
G.v.d.L.
't Was zomer, toen de dood haar riep:
zij lag in 't hooge gras,
over haar smal gezicht bogen de halmen en diep zonken de helle oogen terug
in deze koele groene schemering.
Wie had haar dit gezegd als kind
dat zij het teeken droeg
van wie vroeg sterven?
een zoete pijn die kwam van buiten haar
joeg door haar heen
en even sloeg een blindend licht
door hare oogen.
zij schrikte zeer
en hield de handen in verweer geklemd
tegen haar borst.
een traan liep langzaam naar haar mond
en heete lippen proefden bitter
de onontkoombaarheid van dit verdriet
dat voortaan als een schaduw volgen zou
den steilsten vreugdeweg ook, dien zij ging.
Hij vond haar, toen zij schreiend sliep.
zij lag in 't hooge gras.
't Was zomer, toen de dood haar riep.
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Kinderen in het park
door Jan Campert
Voor Elsie
Nu de kinderen weer spelen in plantsoenen
heeft het hart uit zijnen winterslaap ontwaakt,
stroomend met den maatslag der seizoenen
al zijn onlust en zijn wrevel weer verzaakt.
Zie, de held're voorjaarshemel spant hier boven,
naar jasmijn en meidoorn riekt de lucht
over steedsche tuinen en de landelijke hoven en het oude hart herneemt zijn vlucht.
Lichter is er niets op deze lichte aarde
dan lichtvoetige kinderen in het gras,
in wier helle oogen God weet te bewaren
wat ik jaar op jaar vergeten was.
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Kroniek
Weerglas
1935 spoedt ten einde. Aan een uitgewerkte graphische voorstelling van de diverse
schommelingen hebben wij minder behoefte dan aan een verkorte balans van dit jaar,
ook al zijn de uitkomsten misschien negatief en ook al zijn wij ons bewust, dat
jaarswisselingen geen markante scheidingen in het beloop der artistieke uitingen
veroorzaken. Maar elk jaar heeft zijn seizoenen, die - hoe gemechaniseerd de tijden
ook worden - nog wel degelijk hun invloed laten gelden op het gereedkomen van
gebouwen, op het houden van tentoonstellingen en veilingen, op het ontstaan van
reeksen van typeerende, noodwendig geworden gebeurtenissen, waaraan wij gewoon
zijn voor het gemak het jaartal hunner geboorte te hechten. De som van al deze feiten
met gelijke jaartallen vormen voor elk jaar een soort begrips- en gevoelsinhoud,
waarvan ons verstand een samenvattend en bepaald gekleurd of gerhythmeerd beeld
bewaart. Met het beeld van de jaren 1880, 1900, 1913, 1918 is ieder in groote trekken
bekend en vertrouwd.
1935, het jaar van de sancties, van wapenfabricage en toenemend oorlogsgevaar,
werkloosheid, verzwakking van oordeel en critisch besef, is voor de ontwikkeling
der beeldende kunst geen jaar geworden met een nieuw accent. Noch hier, noch in
het buitenland. De potenties, werkzaam in vorige jaren, namen voor een deel af, voor
een ander, helaas kleiner deel toe. De geaardheid bleef in groote trekken gelijk, een
nieuwe avant-garde dook nergens op. De oude voorposten houden zich nog staande,
maar het tempo is verdwenen, er is een op de plaats rust gemaakt, terwijl de horden
navolgers thans komen opzetten en inhalen, zich aanpassend en zich - benauwend
nationaal - consolideerend. De gevaren voor de oude avant-gardisten liggen niet in
stoutmoedige voorpostgevechten, maar in hun r u g . Als een langzaam achter hen
aanrollende reusachtige veegmachine dreigen de egale opvattingen van weinig
vooruitstrevenden en vulgarisatoren de voorste stellingen met bezemen te keren.
Met een steeds oneerbiediger zelfbewustzijn hebben de officieele instanties zich
meester gemaakt van de vruchten der cultuur van eeuwen, op zelfgenoegzame wijze
dienstbaar gemaakt aan een opgezweept toeristenverkeer. De stille en tot deemoed
stemmende aandacht, noodig voor het dieper verstaan van welk kunstwerk ook, is
verdrongen door reclame, zucht naar ordeteekens, politiek eerbetoon en het elkander
overtroeven. Nimmer was er in de geschiedenis der beeldende kunsten een jaar,
waarin door zoovelen, als gold het een laatsten groet, naar werken van kunst gekeken
is. Het aantal loopt in de millioenen. Als 1935 iets is, dan is het het jaar der officieele
tentoonstellingen (nu zijn nog Londen met de Chineesche kunst, Parijs met de
Vlaamsche primitieven bezig), die, goed opgezet en na aftrek van de zeer hooge
onkosten, steeds meer financieel gunstig rendeerende ondernemingen blijken te
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zijn, vooral in de buurt van kermissen en wereldexposities. Op de funeste gevolgen
van dit baatzuchtig spelen met de hoogste waarden van een, desnoods ten ondergang
gedoemde beschaving, is op deze plaats herhaaldelijk gewezen.
Den Haag en Rotterdam kregen inmiddels een museum, Eindhoven volgt
binnenkort. Misschien nog belangrijker en in ieder geval van ver strekkende beteekenis
is het vrijwel onopgemerkt gebleven feit dat de Kröller-Müller Stichting in
staatseigendom overging.
Buys, Dudok en Wils kwamen met gebouwen gereed; de nieuw-zakelijken
vèrbouwden vooral, scherpzinnig en knap, maar nergens ging de lijn stijgende, slechts
enkele kleine verrassingen, met de bezieling van een jong, zij het nog weinig en
eenzijdig ontwikkeld ideaal, werden in Holland werkelijkheid, in een huisje van
Rietveld, in een woningblok van van Tijen (Charlois, Rotterdam). De stroeve,
eenigszins plompe, degelijke architectuur van regeeringsgebouwen gaat rustig voort.
Egalisatie, en bovendien het angstige verschijnsel, dat ook de litteratuur en
schilderkunst dreigt te steriliseeren: gebrek aan jonge krachten. Indien zij er al zijn,
dan dienden zij zich aan met werken, waarin geen vormen elementair gedragen
werden door een vernieuwden gevoelsinhoud, door een innerlijk sterke gebondenheid,
gestuwd door een jeugdige en moedige geestesgesteldheid. Integendeel, het ziet er
naar uit of de stroom der scheppende krachten, die continu de tijden bindt, aan
vliedende, bruisende kracht heeft afgenomen, als had hij dijken doorbroken en vele
landerijen ondergezet. Een algeheele doordrenking, maar geen strooming, geen
richting is in deze hopelooze algemeenheid te herkennen. Stilstand thans en bezinking?
In het onlangs verschenen werk van Prof. Huizinga: ‘In de schaduwen van morgen’
(vol citaten voor moderne theologen!) wordt opgemerkt, hoe de aesthetische expressie
zich steeds verder verwijdert van rede en natuur. Deze verwijdering was en is ook
heden ten dage nog sterk herkenbaar. Dali, Picasso, Magritte en Ernst zijn er om
deze vlucht uit het reëele te bewijzen, waarin zij even bezeten als instinctief zich
verweren (individueel gedreven en ook intellectueel, zooals de Gruyter schreef) tegen
den dreigenden Chaos. Maar kentering is er, een kentering die voert van de
individueele abstraheering van het algemeene in een persoonlijken en eigenzinnig
gepersten vorm, naar een meer algemeen begrijpelijke weergave van het
boven-werkelijke. Een dergelijke beweging heeft bezinning, concentratie en geduld
zeer van noode. Is deze intuïtie juist, dan mogen wij met des te meer vertrouwen en
geloof ons in die gebeurtenissen en feiten verheugen die deze nieuwe bezinning
kunnen ondersteunen en schragen. Daartoe rekenen wij, behalve de kunstwerken die
van deze concentratie van gevoels- en gedachtenleven hun ontstaan te danken hebben,
ook uitgaven als Huizinga's diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd, evengoed
als de betrouwbare, gelukkig nog verschijnende, geschiedenissen der vroegere
Nederlandsche kunst, fundamenteele bronnen voor een juist en zuiver gedo-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

427
cumenteerd historisch besef en de Gruyter's nieuwe boek over het wezen en de
ontwikkeling der Europeesche schilderkunst nà 1850, daartoe rekenen wij Bartling's
privaat-docentschap in de algemeene kunstwetenschap, zoo hoopvol begonnen met
een openbare les over het begrip ‘Leven’ in de kunstleer van hedendaagsche
litteratoren (Coster, Marsman, ter Braak). Daartoe rekenen wij een instructieve
prijsvraag van de gemeente Amsterdam voor goedkoope arbeiderswoningen, waarin
men (door de mogelijkheid van afwijkingen ten opzichte van de Bouwverordening)
van zelf gedwongen werd nieuwe vormen te zoeken en tot oplossing te brengen.
Negentienhonderd vijf en dertig. Een vóóroorlogsche pot-pourri stemming, waarin
het ontbreekt aan juiste verhoudingen tegenover de voortbrengselen van de kunst,
maakt zich van velen meester in een verwarden tijd, waarin het mogelijk is, dat in
het zwart gehulde zangkooren in het duister à capella zingen voor een lichtende
Nachtwacht en een geheel museum tamelijk overbodig van Grenoble naar Amsterdam
reist. Zal alleen een veel jongere generatie met de energie, die in haar is, een
welluidender klankbodem weten te construeeren? Met een nieuw ethisch besef, zooals
Huizinga geneigd is te gelooven? 1935 heeft die generatie niet aan het woord doen
komen. De breuk met de nu ouder wordende jongeren zal er met elk jaar uitstel
grooter en onherstelbaar door blijken.
V. G.

Het museum van Grenoble
Is het altijd leerzaam te zien hoe buitenlandsche musea hun taak met meer of minder
succes opvatten, in het bijzonder is het leerzaam kennis te maken met een museum
als dat te Grenoble, waar men tracht van een bepaald oogpunt uit de verzameling te
doen groeien en men zich dus niet laat drijven op de ongewisse baren van toevallige
aanbiedingen en vaak ongelegen schenkingen. Het initiatief om den geheelen inhoud
van dit museum tijdelijk over te brengen naar het Sted. Museum te Amsterdam is
dan ook te prijzen, want het is niet velen gegeven, Grenoble zelf en zijn museum te
bezoeken.
In Grenoble hebben eenige factoren samengewerkt tot vorming van een
verzameling, welke gunstig afsteekt tegen de collecties, zooals zij in kleine provinciale
musea meestal worden aangetroffen en die - de inleiding in den catalogus zegt het
terecht - vrijwel steeds bestaan uit een enkel eerste-rangswerk met daaromheen eenige
‘goed-bedoelde legaten’, de afleggers van een groot nationaal museum en producten
van locale grootheden. Naar het schijnt werd het museum te Grenoble nu gedurende
meer dan honderd jaren beheerd met een in de provincie niet altijd voorhanden
deskundigheid en verder werd het in 1923 verrijkt met de groote collectie
Sembat-Agutte, doelbewust verzameld om een beeld te geven van de Europeesche
schilder-
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kunst van dezen tijd. In deze lijn werkt de tegenwoordige conservator voort en zoo
biedt dit provinciale museum een wel zeer ongewonen aanblik! Het is ‘bij’ voor
zoover dat mogelijk is en vertegenwoordigt een groot aantal wereldvermaarde
meesters met min of meer belangrijk werk.
Het is niet doenlijk, hier een opsomming daarvan te geven; enkele grepen mogen
volstaan om dengenen, die deze tentoonstelling niet zagen en het museum te Grenoble
niet kennen, een indruk te geven van den aard en omvang dezer verzameling. Te
beginnen met de ouderen: van J.B. J o n g k i n d , die op het laatst van zijn leven in
den omtrek van Grenoble woonde, zijn hier niet minder dan 9 teekeningen, waardoor
deze groote voorganger van het impressionisme en van het luminisme, zij het ook
op bescheiden wijze, is vertegenwoordigd. Van den iets jongeren F a n t i n L a t o u r ,
in Grenoble geboren, vinden wij tot onze verheugenis het fijne en knappe zelfportret
(op 23-jarigen leeftijd) dat voor een dan nog zoo jong schilder verbazingwekkend is
van maatgevoel, beheersching en fijnheid. Verder een klein, voornaam
bloemenstilleven, een prachtig portret, in het bekende, wat weemoedig gamma, van
zijn vrouw, het groote doek voor de herdenking van Berlioz, litho's en teekeningen.
Dit bij elkaar is reeds een kern, dat menig museum aan Grenoble mag benijden!
De romantici, de school van Barbizon en Manet ontbreken. Van G a u g u i n een
gedistingeerd portret van een dame, in factuur herinnerend aan dat van Vincent uit
het Sted. Museum te Amsterdam. M o n e t , S i s l e y , R e n o i r en S i g n a c vindt
men eveneens. Dan komen de jongeren, van wie slechts deze enkelen mogen worden
genoemd om de collectie te karakteriseeren: D e r a i n , D u f r e s n e , D u f y , F a v o r y ,
Friesz, Gromaire, Guérin, Leger, Lhote, Marquet, Matisse,
M o d i g l i a n i , P i c a s s o , U t r i l l o en V l a m i n c k . Van de zoogenaamde ‘Ecole
de Paris’ zijn ook eenige buitenlanders, in Frankrijk werkende, vertegenwoordigd,
zoo b.v. S o u t i n e met het groote bekende doek van brandend coloriet ‘de geslachte
os’, waaraan Rembrandt's invloed niet vreemd is. Er is ook een poging gedaan,
buitenlandsche kunst te toonen, bij welke poging België er het best is afgekomen en
wel met de Vlamingen F r i t s v a n d e n B e r g h e , P e r m e k e , S a v e r y s ,
S e r v a e s , S m i t s en D e S m e t . Uit Duitschland zijn er G e o r g e G r o s z en
P a u l K l e e , uit Italië de C h i r i c o , P r a m p o l i n i , de P i s i s en To z z i .
Nederland ontbreekt evenals Spanje (Jongkind, Van Dongen en Picasso moeten tot
de Fransche kunst worden gerekend.)
Met grooten smaak is beeldhouwkunst verzameld. Van B o u r d e l l e een klein
brons: ‘De Bacchante’, van D e s p i a u een zeer voorname buste van een vrouw en
een kinderkopje; van de Russische beeldhouwster C h a n a O r l o f f het teedere
beeld van haar zoontje, dat niet lang geleden haar expositie bij Van Lier in Amsterdam
sierde. Om nog van veel anderen te zwijgen.
In menig opzicht kan het museum van Grenoble een voorbeeld mogen
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worden genoemd. Het is in elk geval levend en frisch en heelemaal niet provinciaal.
Locale figuren, wier roem niet verder ging dan de stadsmuren, vindt men er niet.
Natuurlijk kan een klein museum als dit niet de taak vervullen om een eenigszins
volledig beeld te geven van de moderne Europeesche schilderkunst. Maar het kan
daarvan althans een indruk geven, die den belangstellende prikkelt tot dieper
onderzoek. In het kleine Nederland, waar ieder in ten minste 3 of 4 uren Amsterdam
kan bereiken, zou een dergelijk museum in de provincie minder zin hebben; in het
uitgestrekte Frankrijk is dat anders.
Natuurlijk is ook het museum te Grenoble in zijn ijver om ‘bij’ te blijven niet
ontkomen aan het gevaar, dat ook enkele curiositeiten zijn verzameld, wier belang
- zoo het er ooit is geweest - een jaar na dato al voorbij was, b.v. de bedenkseltjes
van De Chirico (‘de echtgenooten’) en van Prampolini (‘duikelaar’). Maar - hoe
verschillend ook b.v. de waardeering moge zijn voor veel, wat zich onder de benaming
‘Ecole de Paris’ aanbiedt, in het algemeen kan worden gezegd, dat een goede keuze
is gedaan ter illustratie van de moderne Fransche beeldende kunst; de buitenlandsche
kan aan de hand van de weinige verspreide stalen, onmogelijk op haar juiste waarde
worden geschat.
Nog een kort woord over den catalogus. Daarin is blijkbaar meer aandacht
geschonken aan de nauwkeurige vermelding van de vele hooge functionarissen der
beide eere-comité's dan van de werken zelve; de eigenlijke catalogus had wel iets
beter mogen zijn gecorrigeerd en wat systematischer zijn behandeld. Het is blijkbaar
weer haastwerk geweest. Maar een onvergefelijke flater in een Nederlandschen
catalogus is wel het feit, dat Johann Barthold Jongkind staat aangeduid als ‘Jean’
Jongkind, geboren in Latrop bij.... Rotterdam!
Dat de hier aanwezige schilderkunst der laatste dertig jaren slechts weinig diepe
en groote ontroeringen kan wekken en men dus ten slotte met een stillen, dankbaren
groet Fantin en Gauguin verlaat, is het museum te Grenoble noch zijn bekwamen
conservator euvel te nemen....
J. SLAGTER

Museum Fodor, Amsterdam
teekeningen van oude meesters uit de verzameling van mr. Chr. P. van
Eeghen
Het verzamelen van oude teekeningen is, in tegenstelling tot vroeger eeuwen, in
Nederland nog slechts een schaarsche gewoonte. Indien men een tiental collecties
van eenige beteekenis kan aanwijzen is het veel, de grootste en belangrijkste (coll.
Koenigs) is voor een aantal jaren in bruikleen aan het Museum Boymans afgestaan,
de collectie Lugt is in Den Haag ondergebracht
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en daarna volgen in belangrijkheid de verzamelingen van Van Regteren Altena,
Wekker en Van Eeghen te Amsterdam. Er zijn nog enkele speciale collecties waarin
de topografie of een bepaald tijdvak of een bepaalde kunstenaar domineert en hier
en daar treft men ook buiten den kunsthandel en buiten de musea te Amsterdam
(R.P.K. en Fodor), Haarlem (Teyler), Leiden (R.P.K.), Rotterdam (Boymans) en
Groningen (collectie Hofstede de Groot), nog belangrijke teekeningen in ons land
aan, maar steeds weer zult ge tot een van de genoemde collecties moeten gaan, indien
ge iets van de ongewone sfeer wilt ondergaan, die het levende genotbrengende bezit
en de bezielenden rijkdom u brengen, telkens wanneer ge rustig gezeten en ongestoord
een van de bladen, die een op een standaard bij u geplaatst kunstboek herbergt, in
de hand kunt nemen om, op de afstanden die ge wenscht, de dracht der lijnen te
vervolgen en om de verbrokkelingen der contour en de schaduwbrengende, zich in
de ruimte verliezende penseelvegen te bestudeeren. Heel het in beweging gezette
organisme van een eersten scheppingsdrang, heel dit verwarde complex van de eerste
materialiseering van bedoelingen en later uit te voeren plannen worden u in die
oogenblikken toevertrouwd op een wijze, zooals ge die bijna nergens zoo naakt, zoo
direct en onverwacht kunt ervaren. Geteekende gedachten, korte scherpe
formuleeringen, studies, copieën naar de natuur, naar anderen.
Zoodra teekeningen worden ten-toon-gesteld, verliezen zij iets van die
onmiddellijke kracht en wordt het moeilijker zich zelf de rust en concentratie tot
beschouwing op te leggen, de wand waarop de bladen zijn gehangen werkt
belemmerend en stelt eischen aan het arrangement (hoe geraakten op de
Rembrandt-tentoonstelling niet de teekeningen in verdrukking, om nog te zwijgen
van die van Bruegel op de wereld-expositie in Brussel!), kortom, er zijn allerlei fijn
geschakeerde niet te miskennen factoren die aan het leven van een teekening
onverbrekelijk zijn verbonden.
Overziet men thans in Fodor dit deel van de collectie Van Eeghen - een
voortreffelijke, rijk gedocumenteerde, in alle opzichten voorbeeldige catalogus is bij
de bezichtiging een werkelijke gids - dan gelden voor een deel deze bezwaren niet,
zoowel door de wat ouderwetsche rust, die hier bekorend werkt, als door de
behoedende zorg die ge geruststellend voelt achter het hier toevertrouwde bruikleen.
Mogelijk dat niet ieder de diefachtige manskop van Watteau direct zal ontdekken,
aan de schoonheid van Rubens' modelstudie voor den gehurkten athleet, die het kruis
van Christus opricht, zal toch wel geen bezoeker onverschillig voorbijgaan, zoo
ongehoord is de samenballende kracht weergegeven, zoo forsch loopen de curven
van stroomende, zwellende spanning van teen tot strekkende arm in het zich vertillend
lichaam van dezen naakten beulsknecht.
Te vele schilder-teekenaars zijn vertegenwoordigd om tot afzonderlijke
karakteriseeringen in dit bestek over te gaan, maar te vermelden zijn de
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ongewone landschappen van Rembrandt's leerlingen, van de generatie die kort na
1620 geboren is en waartoe Furnerius, Leupenius en Lambert Doomer behooren.
Van dezen laatste zijn niet minder dan elf teekeningen aanwezig, waaronder het
gezicht van de Volewijk op Amsterdam (bijna een meter breed) en de Eltenberg met
de abdij. Zulke verrassende studies zijn visies in den werkelijken zin van het woord,
verbeeldingen die de argelooslijkende natuurgetrouwheid en de afgezakte en
slodderige, in te wijde kleeren loopende, angstvallige figuurtjes hullen in de wat
triestige stemming van land, water en huizen, een stemming die de bruine en groenige
tinten van zijn waterverf-techniek zoo goed ondersteunen. De penlijn die soms maar
nauwelijks pakt op 't wat vettige papier verliest op den duur (wel opzettelijk) aan
vastheid en wordt brokkelig in Doomer's teekeningen tegen 1700; de ruimte en het
aanvankelijk schemerige licht winnen dan nog in zijn werk, al moet men erkennen
dat het niveau toch weinig stijgt boven het peil dat in zijn jeugdteekeningen is bereikt.
Wat een opmerkelijk verschil met de aquarellen van Jacob Cats, ruim een eeuw later
ontstaan! Decoratief misschien en wat al te afgewogen in de tot in het uiterste
verzorgde details, maar welk een heldere late Septembergeur en verruimende rust,
welk een Hollandsche Louis XVI strakheid, naast een speelsche luchtigheid die niet
voor een Moreau l'aîne onderdoet! De zeven honderd gulden, die de Amsterdamsche
opdrachtgever en burgemeester P.C. Hasselaar aan den even dertigjarigen Cats
betaalde waren welverdiend en feitelijk veel te weinig als men overweegt dat onze
18e eeuw in dit genre niet hooger vermocht te grijpen.
V. G.

Tentoonstelling poppen en marionetten, Amersfoort
In de zalen van de Stichting ‘de Armen de Poth’ te Amersfoort werden op waarlijk
verrassend fraaie wijze voor de tweede maal de poppen en marionetten van Harry
van Tussenbroek tentoongesteld, die zelf de inrichting verzorgde, waaruit, evenals
uit de verzameling grootendeels nieuwe werkstukken, een ongemeen sterk en fijn
afgestemd kleurgevoel spreekt. Want men weet eigen niet recht wat het meest te
prijzen: de weergalooze vindingrijkheid in den vorm (alsmede in de wijze van
bewerking en toepassing van duizenderlei materialen), of wel: de voor dezen
kunstenaar karakteristieke kleurverfijning, welke menigmaal tot uiterste, doch
niettemin steeds volkomen beheerschte broosheid uitstijgt!
Wat de maker laat zien is een wereld op zichzelf, zijn arbeid is een verheven spel,
en wat hij oproept in een al te rumoerigen tijd is de stilte, daarbij menigmaal zijn
inspiratie vindend in dat wat anderen als waardeloos terzijde stellen of verwerpen.
Hij is, zoo zou men kunnen zeggen, een soort schatgraver in het rijk der schoonheid,
een zoeker, die telkens verrassende vondsten doet en daar als een kind zoo blij mee
is.

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

432
Treft men op de tentoonstelling eenerzijds figuren en gestalten aan, waarin een
ongemeene rijkdom van materiaal is verwerkt, anderzijds wordt men geboeid door
dingen, waarin het van Tussenbroek gelukte van volkomen waardeloozen afval iets
heel wonderlijks te maken. In dit opzicht is deze tentoonstelling uiterst leerzaam
voor allen die in dit merkwaardige talent belangstellen, want men kan duidelijk twee
polen onderscheiden, twee uitersten, waarbij figuren als ‘Herfst’ (oud) en ‘Parelmoer’
(nieuw) eenerzijds, en de allerlaatste scheppingen van het ‘Knekelballet’ anderzijds,
ondanks voor den oppervlakkigen beschouwer grootendeels verscholen
overeenkomsten, als treffend voorbeeld dezer indeeling kunnen dienen (zie plaat
LXXXVI).
Wat in deze talrijke kleine, uit verbleekte vogelschedels, karkassen en beenderen
bereikt werd, is een bewijs van ongemeen kunstenaarschap. Hier is met bijna niets
een zóó geestig, zóó typeerend, zóó pakkend geheel bereikt, dat het in de gansche
wereld zijn weerga niet vindt! En dit nu, vooral en vóór alles, is het bijzondere van
deze kunstuiting....
O.v.T.

Ballets Jooss
Kurt Jooss maakt zijn tournée door Nederland. Zijn naam wekt in mij de herinnering
aan het eerste ballet, dat ik van hem zag: Wereldstad, waarmee hij eenige jaren
geleden zijn programma opende; aan de openbaring, die me de eerste scène gaf.
Een straat in een Wereldstad. We kennen uit eigen ervaring den warrelenden,
onrustigen indruk, dien zoo'n straat vol menschen maakt, menschen, die elkander
niet kennen, verschillend van kleeding, beroep en stand. Menschen, die zich
voortreppen naar hun doel; menschen, wier bestaan ligt in die straat; menschen, die
de verveling en de ellende van hun leven, dáár zoeken te vergeten. En wat in onze
oogen niet méér is dan een bonte mengeling, heeft Kurt Jooss in zijn ballet
gesublimeerd tot dans: Ziet, zóó dansen wij het leven in die straat. Ons middel om
uit te drukken, wat wij zien en beleven is de dans. Ziet in onzen dans, hoe een straat
in een Wereldstad eruit ziet.
En wij zien toe en herkennen.... Deze ervaring zal ik nooit vergeten: Hier stond
een kunstenaar van mijn tijd, die in eigen kunst verwerkelijkte, waar velen òm hem
naar streefden. Geen sierlijke élégance, geen wegvluchten in schoonheid van kleur
en gebaar; zìjn dans is sober en strak, eenvoudig middel tot styleering van wat hem
heeft getroffen.
Het was zoo door-en-door modern, dat ik sterk de verwantschap erin voelde met
dat, wat zich verwezenlijkte in andere uitingen van kunst. Deze herkenning gaf een
vreugde, zooals het nieuwe, dat zich aan alle kanten baan breekt, aan hen, die ervoor
open staan, steeds brengt. En later op den avond: De Groene Tafel. Zijn zoeken en
streven naar een nieuwen weg, een nieuwen
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uitdrukkingsvorm was bekroond. Het bracht hem tot een schepping, bezield door
zijn inspiratie, geladen van spanning.- De herinnering aan dien avond voerde me ook dit jaar naar een opvoering van
zijn troep. Déze avond opende met een nieuw ballet: Heden.... Johann Strausz of
Liefde met hindernissen onder het motto: De duivel stuurt altijd alles in de war. Ik
zit erbij te kijken en denk maar steeds verwonderd: ‘Is dit Kurt Jooss? Ben ik zóó
verblind geweest?’ O zeker, het ballet, dat hier uitgevoerd wordt, is heel aardig, goed
van kleur en soms geestig verteld. Maar ik kwam met zulke hooggespannen
verwachtingen. Ben ik veranderd? Of heeft me indertijd de verrassing overrompeld
en doorzie ik thans, met rustiger oogen, de holheid?
Ik wacht af. De Ballade, die volgt, geïnspireerd op het Fransche volksliedje: Le
Roi a fait battre tambour, bekoort me maar matig, ontroert me door de prachtige
expressie van Hans Zuellig, tragisch in houding en gelaatsuitdrukking. Maar wat mij
hierheen heeft gedreven, is stellig niet de dramatische gave van een enkeling en mijn
onbevredigdheid blijft.
Maar daarna.... Wereldstad. Weer sleept het rythme me mee. Weer dringt de
suggestie dezer weergave van het leven-op-straat zich aan me op. De krantenjongen,
tusschen de menschen doorschietend, zwaaiend zijn blad; de volksjongen, zich
opdringend aan een jong meisje, de handen onverschillig in de zakken; vrouwen op
jacht; flaneurs in avondkleeding; zij allen dansen dooréén, dánsen een beeld van het
leven. Uit de warreling maken zich enkele figuren los: de volksjongen, het jonge
meisje en één der flaneurs. Deze maakt háár op zijn galante wijze het hof. Zij zwicht,
zich onttrekkend aan den ander, voor de charme van den rijk gekleeden heer. De
eenvoudige jongen volgt hen, verbijsterd.
De tweede scène: Een arbeidersbuurt. Kinderen spelen in een kring, slechts twee
jongens en twee meisjes, maar hun armelijkheid en schraalheid brengen hun broertjes
en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes in gedachte. Hún spel, hún armzalig bestaan
is dat van allen uit de buurt. Soms verbreken zij den kring en even geraken de jongens
met elkaar in gevecht. Hoe vol uitdrukking is de dans, die dit vechten uitbeeldt. Maar
ook.... hoe zeer blijft het dans.
In deze armoedige wijk komen de galante heer en zijn nieuwe verovering. De
kinderen gapen hen aan, worden in bescherming genomen door hun moeders. Schuw
kruipen ze weg in de veilige armen, gluren verscholen tóch, naar de chique, die aan
hun leven voorbijgaat. De volksjongen zoekt; hij volgt hen, óók in de dancings, waar
hij danst met vrouwen, die hij het volgende oogenblik vol verbazing van zich weg
laat gaan. Hij zoekt naar zijn meisje. Maar zij geniet haar avond in een deftiger
gelegenheid, dan waar híj zijn vergetelheid tracht te vinden. We zien haar vroolijk
en luchthartig en hij blijft achter, ergens staande, verloren in de Wereldstad, zijn blik
gericht op een ver punt, verlangend en zoekend.
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In dit ballet is gebaar en beweging één met de muziek, die wordt gedanst. Hier is de
dans spontane uiting. Gebaren en passen, die in Wereldstad schijnen voort te komen
als vanzelf, als natuurlijke uiting van den mensch, wien de gave geschonken is, zich
door den dans uit te drukken, zijn in Heden.... Johann Strausz niets meer dán gebaren
en passen, los van den mensch, die hen voortbrengt, slechts verricht om iets aan te
toonen. In Wereldstad herschept Kurt Jooss zijn visie op het leven tot dans, de kunst,
waartoe hij is geroepen. Maar in deze nieuwe balletten gebruikt hij slechts de míddelen
van zijn kunst: het rythmisch bewegen, expressie van lichaam en gelaat, zonder
eenige noodzaak uit innerlijke behoefte.
Na Wereldstad: De Groene Tafel. Heeren om een conferentietafel práten, práten,
práten. Kurt Jooss doorziet hun voosheid, hij lacht hen uit om hun gewichtigpraterij,
hun gehuichelde beleefdheid tegenover den tegenstander, die hen in rustige
hoffelijkheid het schot tot den oorlog doet lossen. Het schot, gelost aan de Groene
Tafel, dat dood en verderf brengt in de wereld daarbuiten.
De Dood roept zijn mannen op. De jongeren komen, verlangend, vol vuur, om
zich te scharen achter den vaandeldrager, om te vechten voor het behoud van hun
vlag. De ouderen komen, vol weemoed om het afscheid van allen, die hun lief zijn,
maar niet minder vastbesloten voor den strijd. De Dood roept. Hij wordt gehoorzaamd.
Hij heerscht over alles en allen. En als overal de ellende is ingevreten, komen de
heeren weer bij elkaar om De Groene Tafel en praten, praten, praten en sluiten den
vrede.
Zóó heeft Kurt Jooss het drama van De Groene Tafel gevoeld. Hij heeft het beleefd
in al zijn hevigheid en zijn ontroering schiep hij tot vorm. De sobere dans, die voor
hem anders het middel tot uitdrukken was, bloeide thans op uit zijn hart. De muziek
van Fritz A. Cohen en de dans van Kurt Jooss zijn beide in dit ballet geboren bij de
genade van de inspiratie van een bezield mensch.
En als de suggestie van den ten strijde lokkenden Dood, wiens dans de cadans van
de muziek marqueert, en de beklemming van de pratende Heeren geweken is, begrijp
ik, waarin Kurt Jooss in zijn nieuwere balletten is gefaald. Hij heeft als doel voor
oogen gehad: uitdrukking geven. Daartoe koos hij volgens zijn aanleg: den dans.
Maar zoo deze niet opwelt spontaan uit een menschenhart, zoo deze niet is het zich
aan rythme en muziek overgeven van het lichaam, dan is hij ten doode gedoemd,
want hij is geen dans meer, ook al beeldt hij met passen en houding op volmaakte
wijze uit. In Wereldstad toont Jooss tot welk een suggestieve hoogte van uitdrukken
zijn dans komen kan.
Maar hoe zeer hij op gevaarlijk terrein is, een terrein, dat niet dat der zuivere kunst
is, blijkt uit het zoo spoedige déraillement in deze nieuwe balletten. Zonder de
bezieling van De Groene Tafel, zonder de natuurlijke behoefte tot: de muziek dansen,
die we in Wereldstad nog vinden, die we ge-
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noten in het uitbundig luchthartige feest Bal in Oud-Weenen, drijft zijn doel: met
dansen uitbeelden, hem steeds verder weg van waartoe hij als kunstenaar geroepen
is.
M.G. DOZY

Boekbespreking
Emmy van Lokhorst, De Toren van Babel, A'dam, Querido, 1934.
Na de duizelingwekkende toeren van haar mystieken ‘Reigersberg’ is Emmy van
Lokhorst op den beganen grond van amsterdamsche en parijsche straten en huizen
teruggekeerd. Dat lijkt me een felicitatie waard. Haar heldere geest, haar
menschenliefde, haar humor, haar.... levenservaring zoo langzamerhand.... bieden
op deze welbekende terreinen het schrijftalent, waarover zij van nature te beschikken
heeft, voorloopig nog werk genoeg.
De opmerking, dat, in het heerlijk wereldje waarin wij tegenwoordig leven, de
spraakverwarring ál grooter wordt, zoodat het soms wel schijnt of, in hetzelfde land,
tijdgenooten, maar vooral generaties, geheel verschillende talen spreken, heeft de
zoo gaarne midden in de woelige wereld verkeerende schrijfster dit
Toren-van-Babel-boek in de pen gegeven. Zeker om den indruk van volte en
verscheidenheid te versterken liet zij geen twee hoofdstukken achter elkaar van
dezelfde menschen vertellen. En toch hield zij de teugels strak, leverde zij ten slotte
het verhaal van zekere groep-evolutie, een roman. Een knap stuk werk! Althans in
de typeering van haar jongere personen, die zij volgde van hun leerling-, hun
studententijd tot in hun definitieve vestiging of mislukking lijkt Emmy van Lokhorst
mij ditmaal zéér geslaagd. Dit zijn inderdaad nederlandsche lieden, geboren in de
aanvangsjaren onzer eeuw, dit is hun eigenaardig idealisme, cynisme, egoïsme....
(Men zou er ditmaal journalisme bij kunnen voegen misschien).
Minder ‘af’ gekomen lijkt mij de figuur van hem, die blijkbaar als centrale gestalte
in dit jeugdig gewoel was bedoeld, de geestelijke leider van het meerendeel dezer
jonge menschen, professor Copijn. In den uitgeversprospectus van den roman, dien
ik ergens tusschen de bladzijden vond, las ik dat zijn beeld ‘klaar omlijnd voor ons
staat’ in een toespraak die hij tot de studenten richt. Dat kan ik helaas niet toegeven.
Bedoelde toespraak, althans voor zoover wij haar te lezen krijgen, lijkt mij integendeel
heelemaal niet karakteriseerend, ja zelfs tamelijk banaal en onwaarschijnlijk voor
een hoogleeraar. Dat het professor Copijn niet aan vastheid van karakter ontbreekt,
is vooral uit de laatste pagina's aan hem gewijd wel duidelijk, maar wat voor bizonders
hij zijn leerlingen eigenlijk te geven heeft, hoe de vereering die zij hem bijna unaniem
toedragen valt te verklaren, heb ik uit Emmy van Lokhorst's boek onmogelijk kunnen
opmaken. Ik geloof dan ook niet dat er in de laatste decenniën werkelijk zoo iemand
heeft bestaan, en ik weet wel zeker dat de wetenschappelijke en filosofische noties
van de schrijfster te kort zijn geschoten
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bij haar poging hem voor ons op te bouwen, ondanks haar menschenkennis, haar
opmerkingsgave, haar levendige fantasie. Dit is jammer, want daardoor is een
belangrijk deel van haar taak: het wezen en de oorzaken van het misverstand der
generaties aan te toonen, er vrijwel bij gebleven. Dat d i t bestaat weten wij allen
wel, maar wij hadden de tragiek ervan willen beleven in een dramatisch en overtuigend
verhaal.
H.R.

Ed. de Nève, Muziek voorop, Amsterdam, Em. Querido's U.M., 1935.
‘Een oorlogsboek, nú nog?’ heb ik hooren uitroepen. Dom! Waarom zou er nú geen
belangrijke roman verschijnen, waarvan de handeling geschiedt in de jaren van
Napoleon? En zou het wenschelijk zijn, dat één van de vele kanten der oorlogsrazernij
onbelicht bleef zoolang er nog menschen bestaan die er met kennis van zaken over
meê te praten weten?
Ed. de Nève's aandacht is uitgegaan naar het ontzettend aantal huwelijksen
gezinslevens in de oorlogvoerende landen, bedorven en verongelukt, niet doordat de
man viel of invalide werd, maar eenvoudig doordat man en vrouw hun omgang misten
en van elkaar vervreemdden. In zijn verhaal blijken een jaloersche schoonmoeder
en een lichtzinnige vriendin mede schuldig aan de noodlottige verwijdering, doch
deze complicaties zijn te waarschijnlijk, en zonder twijfel te frequent geweest, om
er den auteur een verwijt van te maken. De overtuigende kracht van zijn roman lijdt
er maar zéér weinig onder.
Dit is het eerste boek dat ik las van Ed. de Nève. Zijn stijl is niet bijster persoonlijk,
maar ernstig-eenvoudig van wezen, klaar en duidelijk van expressie. Uit de fransche
school blijkbaar. Letten wij op de ontwikkeling van dit ongetwijfeld sterk talent.
H.R.

Filip de Pillecyn, Hans van Malmedy, Amsterdam, W.B. '35.
Een nieuw verhaal van den fijnen stilist, die zich, naar het mij voorkomt, ditmaal
wel bizonderlijk op van Schendels oudere werk heeft geïnspireerd. Ik vind het resultaat
niet zoo ongemeen als zijn vorig boekje: Monsieur Hawarden. Dát gaf, in een
misschien eenigszins onbeholpen compositie, wat levenskijk betreft iets nieuwers
en frisschers. Ouderwetsch is een te hatelijk woord, de hier behandelde sentimenten
zijn eeuwig menschelijk, maar toch.... het was mij soms of ik las in een goéd boekje
van.... omstreeks 1840.
H.R.

Elisabeth Augustin, De Uitgestootene, Amsterdam, P.N. van Kampen &
Zoon, zonder jaartal.
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Een zeer zeker curieus boekje, dat mij niettemin in de critiek totnogtoe nogal erg
overschat lijkt. De schrijster heeft al te sterk, te forsch willen zijn

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

437
- is dan soms ruw en enkele malen overdreven romantisch of pathetisch geworden.
Het geheel (dat trouwens niet groot is) liet mij den indruk van iets aangezets,
geforceerds. Wachten wij op verdere pogingen. Dat de schrijfster zekere gaven bezit
zal wel niemand tegenspreken.
H.R.

G. van Bokhorst, Onder lage Daken, Kampen, J.H. Kok, z.j.
Een boerenroman. Veel dialect. Dorpsconflicten....
Ook dezen schrijver moesten wij nog maar een jaar-of-wat laten begaan alvorens
zijn werk ‘op de keper’ te beschouwen. Hij heeft al veel goeds: waarheidsliefde,
warmte van gemoed, humor. En hij kan een verhaal doen. Nu nog maar niet storen.
Laten groeien en gedijen, zich toetsen, zich herzien. Ik wed dat zijn volgende boek
al bij den drukker is.
H.R.

J.G. Schoup, Blanke Boeien, Velsen, Schuyt, zonder jaartal.
In dagen als deze, waarin heel de wereld mee leeft met het lot van Abessinië en het
vraagstuk der kolonisatie aller aandacht heeft, is een boek als ‘Blanke Boeien’
aantrekkelijke lectuur. Het woord ‘aantrekkelijk’ mag hier slechts verstaan worden
in den zin dat men tot de lectuur aangetrokken wordt omdat verschillende
vraagstukken van diepgaand sociaal belang zich weerspiegelen in een verhaal als
dit, hetwelk in de Belgische Congo speelt. Het is, hoewel geen kunstwerk van groote
waarde, toch een respectabel verhaal. Men voelt dat het werd ingegeven door liefde
voor al wat mensch is en hoewel het den afrikaanschen neger niet idealiseert, voelt
men toch diep welk een onrecht er ten aanzien van de inboorlingen door de
exploreerende kolonisten bedreven wordt. Ook het landschap, barbaarsch bijna, heet
en naakt aan de kolkende rivier wordt ons suggestief beschreven. De hoofdfiguren
zijn ietwat eenzijdig in hun goedheid of slechtheid - hier toont de schrijver zijn
beperktheid als scheppend kunstenaar. Ik vrees dat het boekje weer even ongemerkt
van de boekenmarkt zal verdwijnen als het er gekomen is, en toch verdient het beter.
JO DE WIT

J.H. Leopold, Verzamelde Verzen, Rotterdam, W.L. & J. Brusse's
Uitgevers Mij., 1935.
Als later de balans zal worden opgemaakt van dezen tijd, zal het ongetwijfeld wat
ons land betreft op zijn creditzijde worden geboekt, dat in 1935, tien jaar na zijn
dood, deze uitgave van de verzamelde verzen van Leopold verscheen. Waarlijk, deze
door Prof. van Eyck met groote nauwgezetheid bezorgde bundeling van het
voornaamste deel van Leopold's dichterlijk oeuvre verdient een monument genoemd
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gebied.
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Zoolang er nog belangstelling en liefde onder ons volk leeft voor een zoo edele en
verstilde dichterlijke figuur als Jan Hendrik Leopold, mogen wij ons niet meesleepen
laten door het dof gevoel van wanhoop, dat ons soms overkomt, wanneer wij acht
slaan op de onttakeling, die geheel ons cultureele leven in de laatste jaren heeft
moeten ondergaan.
Doch deze liefde en belangstelling zal alleen kunnen voortbestaan, indien zij
onderhouden wordt en daarom hopen wij, dat zij die daartoe in de gelegenheid zijn
het niet zullen nalaten om ook jonge menschen in aanraking te brengen met Leopold's
poëzie. Dat is stellig geen gemakkelijke taak, maar het is een noodzakelijk werk, wil
dit boek niet op de zolders van den uitgever blijven liggen.
De ruimte laat niet toe op deze plaats een uitvoerige beschouwing te geven over
het karakter en de beteekenis van Leopold's poëzie. Doch dat is ook eigenlijk niet
noodig. Er valt nog zooveel te ontdekken in deze schatkameren, dat het jammer zou
zijn, indien wij elkander door het ontwerpen van allerlei situatie-teekeningen het
plezier van eigen ontdekkingen zouden ontnemen.
De schoonheid van Leopold's poëzie is niet gelegen in ‘uiterlijkheden’, zooals
geheel zijn dichterschap niet naar buiten, maar meer naar binnen toe is gericht. Zij
is een schoonheid, die zich als het ware slechts door de oogharen laat benaderen. Zij
vereischt een innerlijke stilte en geconcentreerdheid, die helaas niet een ieder zijn
eigendom noemen kan en waartoe men in den tegenwoordigen tijd helaas slechts
zelden wordt opgevoed.
Menigeen zal getroffen worden door de betrekkelijk groote hoeveelheid hiaten,
die het werk van Leopold bevat. Dit geeft ons een kijk op de werkwijze van den
dichter. Leopold streefde in zijn poëzie naar de grootst mogelijke zuiverheid van
uitdrukking. Bij elk woord, dat hem niet ten volle bevredigde, bleef hij staan. Soms
ook werd een versregel door varianten begeleid, waaruit ten slotte door den dichter
geen keuze kon worden gedaan. Dit alles wijst erop met welk een buitengewone
conscientieusheid Leopold werkte en hoe buitengewoon fijn hij bewerktuigd moet
zijn geweest.
Wanneer wij ons er rekenschap van geven, hoe nauwgezet, voorzichtig en eerbiedig
deze dichter tegenover zijn inspiratie heeft gestaan en wij vergelijken de vele bij hem
in schets gebleven verzen met het voltooide, in druk gegeven werk van vele andere
dichters, met name onder de jongeren, dan kunnen wij ons moeilijk aan den indruk
onttrekken, dat er bij deze dichters dikwijls een groot gemis aan artistieke
verantwoordelijkheid te bespeuren valt.
Zoo vermag ook hierom het werk van Leopold met eere en in dankbaarheid te
worden genoemd. Geen dichter, jong of oud, zal dit boek op zijn tafel mogen missen.
Het zij hem een voortdurend memento aan de grootheid en de zuiverheid van zijn
roeping.
Tenslotte dient hier de voortreffelijke en stijlvolle wijze te worden ver-

Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. Jaargang 45

439
meld, waarop de bundel door de welbekende firma Brusse is uitgegeven. Als ooit
een uitgever beseft heeft wat een boek als dit toekomt, dan was het Brusse, toen hij
het in een prachtig donkerblauw Buckram bond en het versierde met een soberen en
toch monumentaal-gouden titel.
ROEL HOUWINK

Johan van der Woude e.a., In Memoriam Herman Poort, Utrecht, W. de
Haan, z.j.
In dit boekje hebben een aantal Groninger letterkundigen proeven van hun werk
bijeengebracht om daarmee de nagedachtenis te eeren van hun confrater Herman
Poort, die als d e criticus gelden mocht in de Noordelijke provinciën. Het gehalte
van de bijdragen lijkt ons tamelijk ongelijkwaardig, doch het zou van een gebrek
van piëteit getuigen hier het critisch vergrootglas te gebruiken. Wij mogen aannemen,
dat een ieder hier het beste gegeven heeft van hetgeen hij te geven had om zijn makker
dankbaar te gedenken. De bundel wordt geopend met een merkwaardig gedicht van
den overledene zelf, dat men als zijn geestelijk zelfportret beschouwen kan. Wij
kunnen niet nalaten het hieronder voor onze lezers te doen afdrukken. Het is zoo
simpel van toon en zoo volkomen weerloos van inhoud, dat men het niet anders dan
met een groote genegenheid lezen kan.
Van al wat 'k heb begeerd
en wat ik wou bereiken:
bemind, beroemd, geëerd
en 't luid geluk der rijken,
of ook om andrer leed
met mijne kracht te schragen
en liefde, wel gereed,
in 't leven uit te dragen,
van alle goed en kwaad
waarnaar mijn zinnen negen
blijft nu in letsten staat
alleen de zoete zegen
van maar in eenzaamheid
in 't eigen hart te schouwen
en 't wonder dat daar leit
tot klaarheid om te bouwen,
en dan op blank papier
wat woorden vast te leggen
die zonder zwier of sier
iets van dat wonder zeggen.

Het is de tragiek van het leven van Herman Poort geweest, dat hij betrekkelijk slechts
zelden in de gelegenheid was zich te wijden aan scheppend werk, waarheen toch
feitelijk zijn geheele hart hem trok. Daarnaast staat echter, dat hij door zijn critischen
arbeid de letterkundige belangstelling in het Noorden van ons land op een uitnemende
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kan, die in het Noorden wel eens gesprekken over letterkundige onderwerpen heeft
gevoerd. Waarlijk dit arbeidzame leven is niet tevergeefs geleefd.
ROEL HOUWINK

A.A.M. Stols, Het Schoone Boek, met 50 afbeeldingen, Rotterdam, W.L.
en J. Brusse's Uitgevers Mij., 1935.
Dit boekje sluit de reeks van 24 monografieën af, die bij Brusse zijn verschenen als
een populair gehouden overzicht van de prestaties op het gebied der toegepaste
kunsten in Nederland.
A.A.M. Stols, gesteund door zijn praktijk als drukker van schoone boeken, bezit
de kennis en liefde, die deze moeilijk toegankelijke materie voor een ruimer publiek
dan dat der bibliophilen open en vruchtbaar kan maken. Er zijn, volgens Stols, nog
geen 50 bibliophilen in ons land. ‘Dat ons land nog goede drukkers heeft dankt het,
behalve aan de zeer weinige uitgevers die blijk hebben gegeven hun werk te
apprecieeren, voor een deel aan die buitenlandsche appreciatie.’ Als het zoo gesteld
is, heeft zijn boekje een zware taak, want het zal, waar de belangstelling latent of
zwevend is, die belangstelling moeten opwekken en richten door de overtuigingskracht
van zijn woord.
Hij heeft zijn taak zakelijk opgevat en op beknopte wijze toch heel wat
feitenmateriaal, jaartallen en technische bijzonderheden in zijn boekje verwerkt. Een
persoonlijk oordeel heeft hij daarbij niet achtergehouden, wat aan zijn overzichten
de dorheid van opsommingen ontneemt en het voordeel heeft van indringende,
partijkiezende uiteenzettingen. Het kan zijn, dat daardoor in de drukkers- en
uitgeverswereld niet ieder het eens is met de waardeeringen of afkeuringen van Stols;
het is mogelijk, dat niet genoemde of niet met genoeg klemtoon genoemde uitgevers
zich teleurgesteld zullen voelen. Doch ik acht dit bezwaar gering tegenover het
voordeel van een kundig, helder en met de bondigheid van den echten hartstocht
voor het vak geschreven inleiding tot het gebied van het schoone boek.
Het boekje moest natuurlijk gehoorzamen aan de vastgestelde formule van
verschijning voor de geheele reeks. Dit is, waar het juist het schoone boek betrof,
wel jammer, omdat de omslag wat verouderd is en omdat de verhoudingen van wil
en bladspiegel zoowel van tekst als van afbeeldingen (ook ten opzichte van elkander)
schooner hadden kunnen zijn. Het boekje had feitelijk zelf door zijn voorbeeld moeten
overtuigen van de mogelijkheden van zijn onderwerp. Wellicht was het dan iets
duurder, doch tevens ‘voorbeeldiger’ geworden.
A.M. HAMMACHER
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